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Η Αττική Οδός είναι ένας από τους µεγαλύτερους
περιφερειακούς δακτυλίους στην Ευρώπη και το πρώτο µεγάλο
συγχρηµατοδοτούµενο οδικό έργο στην Ελλάδα.
Η πρωτοποριακή κατασκευή και η υψηλής ποιότητας λειτουργία
της, άλλαξε τα δεδοµένα των οδικών µετακινήσεων στη χώρα µας
και ανέβασε τον πήχη στον τοµέα της ασφάλειας και των
προσφερόµενων υπηρεσιών. Σήµερα η Αττική οδός είναι
αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητας χιλιάδων ανθρώπων,
ενώ έχει αποτελέσει πρότυπο κατασκευής και λειτουργίας για τα
µεγάλα οδικά έργα στην ελληνική επικράτεια.

Aττική Οδός 3



Να συνεχίσουµε να αποτελούµε πρότυπο για την κατασκευή
και τη λειτουργία των συγχρηµατοδοτούµενων έργων και ειδικότερα
των αυτοκινητοδρόµων, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό µε:

την εφαρµογή συστηµάτων που δηµιουργούν υψηλά
standards στη λειτουργία και ασφάλεια των αυτοκινητοδρόµων.
παροχή υψηλού επιπέδου καινοτόµων υπηρεσιών µε στόχο τη
δηµιουργία πιστών, ικανοποιηµένων και σωστά πληροφορηµένων
χρηστών, που θα χρησιµοποιούν µε ασφάλεια, άνεση και αξιοπιστία
την Αττική Οδό.
προσφορά και διάχυση της τεχνογνωσίας που έχει αποκτηθεί τόσο
στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.
συµβολή στη µείωση των τροχαίων δυστυχηµάτων στην Ελλάδα µε
την εφαρµογή συγκεκριµένων προγραµµάτων για οδική ασφάλεια.

Aττική Οδός

Το όραµά µας
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Η Αττική Οδός είναι ένας σύγχρονος αυτοκινητόδροµος
µήκους 65 χλµ. που προσφέρει ευκολότερη πρόσβαση σε
αποµακρυσµένες περιοχές. Ένας οδικός άξονας που ενώνει 30
δήµους του λεκανοπεδίου και εξυπηρετεί κάθε χρόνο
εκατοµµύρια ανθρώπους.

“η Αττική Οδός είναι κοµµάτι της καθηµερινότητάς µου” *

*73% των οδηγών χρησιµοποιούν την Αττική Οδό για να πάνε ή να γυρίσουν από το χώρο εργασίας τους
(Πηγή: Έρευνα Invision/Metron Analysis, άνοιξη 2009)
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Η Αττική Οδός είναι ένα πρωτοποριακό έργο που κατασκευάσθηκε µε τη µέθοδο της Σύµβασης
Παραχώρησης και αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα συγχρηµατοδοτούµενα όδικα της Ευρώπης. Ανήκει στην πρώτη
γενιά των συγχρηµατοδοτούµενων έργων που δηµοπρατήθηκαν στην Ελλάδα τη δεκαετία του ’90 και επί της ουσίας
άνοιξε το δρόµο και έθεσε τις βάσεις για το µέλλον των επιτυχηµένων συµβάσεων παραχώρησης, τόσο στην
ελληνική επικράτεια όσο και στην ευρωπαϊκή.
Η Αττική Οδός είναι ένας από τους µεγαλύτερους περιφερειακούς δακτυλίους στην Ευρώπη. Πρόκειται για έναν
αστικού τύπου αυτοκινητόδροµο, µε 3 λωρίδες κυκλοφορίας και µία λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά κατεύθυνση.
Στο µέσον της, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, κινείται ο προαστιακός σιδηρόδροµος. Αποτελεί έργο υποδοµής
µοναδικό, ακόµα και για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, καθώς είναι ένας κλειστός αυτοκινητόδροµος µε διόδια µέσα σε
µια µητροπολιτική πρωτεύουσα µε έντονη κυκλοφοριακή συµφόρηση.

Ο αυτοκινητόδροµος της Αττικής Οδού αποτελεί το συνδετικό κρίκο του οδικού άξονα ΠΑΘΕ (Πάτρα-Αθήνα-
Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι), αφού συνδέει την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαµίας µε την Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου,
παρακάµπτοντας το κέντρο της Αθήνας. Ως κλειστός αυτοκινητόδροµος, έχει ελεγχόµενες προσβάσεις και
αποτελείται από δύο κάθετα διασταυρούµενα µεταξύ τους τµήµατα:

Την Ελεύθερη Λεωφόρο Ελευσίνας-Σταυρού-Σπάτων (Ε.Λ.Ε-Σ-Σ), µήκους περίπου 52 χλµ. και
Τη ∆υτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υµηττού (∆.Π.Λ.Υ), µήκους περίπου 13 χλµ.

Η ταυτότητα του έργου
Συνολικό µήκος 65,20 χλµ.
∆ίκτυο βοηθητικών/ παράπλευρων οδών 150 χλµ.
Ανισόπεδοι κόµβοι σε λειτουργία 29
Οδικές γέφυρες- Άνω διαβάσεις 100
Οδικές γέφυρες - Κάτω διαβάσεις 25
Γέφυρες σιδηροδροµικών γραµµών 38
Γέφυρες ρεµάτων 21
Πεζογέφυρες (άνω διαβάσεις) 12
Σήραγγες και πλήρως υπογειοποιηµένα τµήµατα Cut & Cover 56
Συνολικό µήκος σηράγγων και Cut & Cover 15,36 χλµ.
Μήκος Αντιπληµµυρικών έργων 66,70 χλµ.
Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών - Σ.Ε.Α. 4
Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης 1
Σηµεία Εξυπηρέτησης Συνδροµητών - Σ.Ε.Σ. 11
Σταθµοί ∆ιοδίων 39
Συνολικές λωρίδες διοδίων 195
Ηλεκτρονικές λωρίδες διοδίων 55
Λωρίδες διοδίων µε εισπράκτορα 140

Βασικά οφέλη
Τα οφέλη που προέκυψαν τόσο από την κατασκευή όσο και από τη λειτουργία της Αττικής Οδού είναι πολλά και
σηµαντικά, αφού ο αυτοκινητόδροµος:

∆ηµιουργεί το βασικό κορµό διασύνδεσης όλων των µεταφορικών µέσων και υποδοµών της Αττικής: οδικών,
εναέριων, σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραµ, Σιδηρόδροµος, Προαστιακός κ.α.) και λιµανιών.
Μειώνει σηµαντικά τον κυκλοφοριακό φόρτο της πρωτεύουσας, αφού υπολογίζεται ότι έχει απορροφήσει
σηµαντικό ποσοστό της συνολικής καθηµερινής διαµπερούς κίνησης των οχηµάτων στο Λεκανοπέδιο.
Συντελεί στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση του χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού του Νοµού Αττικής.
Βοηθά στη στρατηγική αναδιάρθρωση των δικτύων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.
Συµβάλλει στην οικιστική και επιχειρηµατική ανάπτυξη των αποµακρυσµένων περιοχών του Νοµού.

Aττική Οδός

01 κεφάλαιο
λίγα λόγια για την Αττική Οδό
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Κόστος έργου και χρηµατοδότηση
Στις αρχές της δεκαετίας του '90, το Ελληνικό ∆ηµόσιο προκήρυξε διεθνή διαγωνισµό για την ανάθεση της υλοποίησης του
έργου της Αττικής Οδού, µε τη µέθοδο της παραχώρησης µε συγχρηµατοδότηση. Στο διαγωνισµό, µειοδότης αναδείχθηκε ο
ελληνικός όµιλος µε την επωνυµία «Αττική Οδός», που έδωσε τελικά και το όνοµά του στο νέο αυτοκινητόδροµο.
Το έργο της Αττικής Οδού ολοκληρώθηκε εγκαίρως και χωρίς υπερβάσεις στο κόστος κατασκευής του, το οποίο ανήλθε στα
1,3 δισ. ευρώ περίπου, δηλαδή στο ποσό που αναφερόταν στην προσφορά της Αττικής Οδού για το κατ’ αποκοπή αντικείµενο.
Το κόστος αυτό χρηµατοδοτήθηκε κατά 35% µε το ποσό των 420 εκατ. ευρώ από το Eλληνικό ∆ηµόσιο, µε συµµετοχή και
πόρων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Η Ανάδοχος εταιρία Παραχώρησης «Αττική Οδός Α.Ε.» κάλυψε µε ίδια και δανειακά
κεφάλαια το υπόλοιπο 65% συνεισφέροντας το ποσό των 880 εκατ. ευρώ. Τα δάνεια που έλαβε η εταιρία Παραχώρησης
καλύφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από Εµπορικές Τράπεζες, ενώ οι µέτοχοι της Αττικής Οδού
εξασφάλισαν εγγυήσεις για το σύνολο των δανείων από Όµιλο ∆ιεθνών Τραπεζών, για όλη τη διάρκεια της κατασκευαστικής
περιόδου.

Φορείς χρηµατοδότησης
Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Ανάδοχος εταιρία Αττική Οδός Α.Ε.
Όµιλος Εµπορικών Τραπεζών.

Φορείς υλοποίησης
Η «ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» είναι η εταιρία Παραχώρησης του έργου, η οποία ανέλαβε, µέσω Σύµβασης µε το
Ελληνικό ∆ηµόσιο, τη µελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινητόδροµου.

Η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ» είναι ο φορέας κατασκευής του έργου, µια κοινοπραξία αµιγώς ελληνική
που συνένωσε τις µεγαλύτερες εργοληπτικές επιχειρήσεις της χώρας µας.

Η «ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε.» είναι η εταιρία που έχει αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του έργου της
Αττικής Οδού. Στις Αττικές ∆ιαδροµές συµµετέχουν όλα τα µέλη της Κοινοπραξίας Κατασκευής µαζί µε µια
εξειδικευµένη γαλλική εταιρία παροχής τεχνογνωσίας στη λειτουργία αυτοκινητοδρόµων.

Η Ε.Υ.∆.Ε./ΣΕ.ΡΑ ήταν η Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. που άσκησε την επίβλεψη της κατασκευής
του έργου και την οποία διαδέχθηκε στη συνέχεια η Ε.Υ.∆.Ε./Λ.Σ.Ε.Π. (ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ) για να παρακολουθεί τη λειτουργία του δρόµου για
λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου.

/

Χάρτης του έργου

Γραµµικό διάγραµµα κόµβων
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“τώρα έχω περισσότερο χρόνο” *

*καθηµερινή εξοικονόµηση χρόνου από µισή έως και 1,5 ώρα
(Πηγή: Έρευνα Invision/Metron Analysis, άνοιξη 2009)

Η Αττική Οδός δηµιούργησε νέα πρότυπα κατασκευής
και λειτουργίας, ενώ αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της καθη-
µερινότητας χιλιάδων ανθρώπων. Σήµερα, µελέτες έχουν δείξει
ότι ο οδηγός που χρησιµοποιεί την Αττική Οδό εξοικονοµεί, κατά
µέσο όρο, µία ώρα από τον πολύτιµο χρόνο του ηµερησίως,
ενώ ο αυτοκινητόδροµος συγκαταλέγεται στους λειτουργικά
αρτιότερους οδικούς άξονες σε παγκόσµιο επίπεδο.
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Aττική Οδός

Η εταιρία «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1999 και έχει αναλάβει τη λειτουργία και τη συντήρηση της
Αττικής Οδού. Κύριος στόχος των Αττικών ∆ιαδροµών είναι η συνεχής, αδιάλειπτη και οµαλή λειτουργία του
αυτοκινητόδροµου (24 ώρες το 24ωρο, 365 µέρες το χρόνο) σε συνδυασµό µε την παροχή υψηλού επιπέδου
υπηρεσιών προς τους χρήστες.
Σήµερα, στη λειτουργία του δρόµου απασχολούνται περίπου 1.200 εργαζόµενοι των παρακάτω ειδικοτήτων:

Μηχανικοί, Συγκοινωνιολόγοι και άλλοι επιστήµονες που κατευθύνουν και υποστηρίζουν το γενικό διοικητικό έργο
της εταιρίας.
Προσωπικό διαχείρισης της κυκλοφορίας και συντήρησης του αυτοκινητόδροµου.
Προσωπικό διοδίων, εµπορικής διαχείρισης και εξυπηρέτησης πελατών.

Στην καθηµερινή δραστηριότητα των Αττικών ∆ιαδροµών περιλαµβάνονται:
Η διαχείριση της κυκλοφορίας.
Ο εντοπισµός, η επέµβαση και τελικώς η αντιµετώπιση των διαφόρων συµβάντων.
Η συλλογή διοδίων.
Η διαχείριση και η συνεχής καταγραφή των αναγκών των χρηστών µε την ταυτόχρονη αξιολόγηση και ικανοποίησή
τους στο µέτρο του δυνατού.
Η συντήρηση του έργου (προληπτική και διορθωτική).
Ο σχεδιασµός της πολιτικής διοδίων και η διαχείριση των διαφόρων συνδροµητικών - εµπορικών πακέτων
πληρωµής διοδίων.
Η επικοινωνία µε τους χρήστες και το ευρύτερο κοινό.
Η διαµόρφωση προτάσεων βελτίωσης ή /και επέκτασης.

Στόλος οχηµάτων και µηχανηµάτων
Για τη λειτουργία και συντήρηση της Αττικής Οδού καθώς και για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών οδικής βοήθειας
στους χρήστες, οι Αττικές ∆ιαδροµές έχουν προχωρήσει στη δηµιουργία ενός ευρύτατου στόλου ειδικών οχηµάτων
και µηχανηµάτων, ενώ συνεργάζονται καθηµερινά και µε εξειδικευµένους υπεργολάβους.

Οχήµατα
35 οχήµατα τύπου Van, για επέµβαση σε συµβάντα και εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Τα οχήµατα είναι πλήρως
εξοπλισµένα µε όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό (κώνους, πινακίδες σήµανσης κλπ.), για την εξασφάλιση του
µέγιστου δυνατού βαθµού οδικής ασφάλειας κατά την εκτέλεση εργασιών επί του αυτοκινητόδροµου, ενώ φέρουν
και πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων.
15 οχήµατα τύπου mini van για τη συντήρηση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού της Αττικής Οδού.
5 µικροί γερανοί για παροχή οδικής βοήθειας σε χρήστες. Οι γερανοί είναι πλήρως εξοπλισµένοι µε κώνους,
πινακίδες σήµανσης κλπ., ενώ φέρουν και πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων.
6 οχήµατα τύπου pick up 4X4 για µεταφορά υλικών.
5 επιβατικά οχήµατα τύπου jeep 4X4 για µεταφορά προσώπων και υλικών.
29 επιβατικά οχήµατα µε τα χαρακτηριστικά της εταιρίας για υπηρεσιακή χρήση από το προσωπικό.
1 λεωφορείο 18 θέσεων για µεταφορά προσωπικού.
4 µοτοσικλέτες για επεµβάσεις σε συµβάντα, σε περιπτώσεις που η προσέγγιση µε άλλο όχηµα είναι δυσχερής,
λόγω κυκλοφοριακής συµφόρησης.

02κεφάλαιο
λειτουργία και συντήρηση
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Μηχανήµατα έργου
5 πολυµηχανήµατα τύπου Unimog για τον καθαρισµό του οδοστρώµατος, των σταθµών διοδίων και των σηράγγων, τα
οποία λειτουργούν µε την προσθήκη του κατάλληλου εξοπλισµού (λεπίδα, αλατοδιανοµέας) και ως εκχιονιστικά.
7 φορτηγά για µεταφορά υλικών, τα οποία λειτουργούν µε την προσθήκη του κατάλληλου εξοπλισµού (λεπίδα, αλατο-
διανοµέας) και ως εκχιονιστικά.
5 σάρωθρα (σκούπες) εξοπλισµένα µε βούρτσες, αναρροφητήρα και πλυστικό πιστόλι για εργασίες καθαρισµών οδο-
στρώµατος και άντλησης τυχόν λιµναζόντων υδάτων.
3 καλαθοφόρα για εκπόνηση εργασιών σε ύψος από το οδόστρωµα.
4 φορτωτές για φόρτωση και µεταφορά υλικών.

Λοιπός κινητός εξοπλισµός
3 trailer κινητής φωτεινής σήµανσης για περιπτώσεις προσωρινού αποκλεισµού λωρίδων της Αττικής Οδού, λόγω ερ-
γασιών ή συµβάντος.
2 κινητές πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων (Variable Message Signs - VMS), µε δυνατότητα µεταφοράς µε trailer και
τοποθέτησης σε οποιοδήποτε σηµείο της Αττικής Οδού.

Οδική βοήθεια
Για την παροχή δωρεάν οδικής βοήθειας στους χρήστες της Αττικής Οδού, οι Αττικές ∆ιαδροµές συνεργάζονται και µε εταιρίες
Οδικής Βοήθειας οι οποίες παρέχουν σε 24ωρη βάση δωρεάν τις υπηρεσίες τους, διαθέτοντας κατ’ ελάχιστο:

4 οχήµατα οδικής βοήθειας ελαφρών οχηµάτων (κάτω των 2,5 τόνων).
1 όχηµα οδικής βοήθειας βαρέων οχηµάτων.

Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω οχήµατα αποτελούν την ελάχιστη δύναµη oδικής βοήθειας στην Αττική Οδό και
ο αριθµός τους αυξάνεται αν χρειαστεί (πχ. αυξηµένος αριθµός συµβάντων σε ώρες αιχµής, απεγκλωβι-
σµός οχηµάτων σε περίπτωση χιονόπτωσης κλπ.).

Αποχιονισµός
Πέραν των δικών της εκχιονιστικών µηχανηµάτων που περιγράφηκαν παραπάνω, σε
περίπτωση χιονόπτωσης χρησιµοποιούνται από τις Αττικές ∆ιαδροµές και τα πα-
ρακάτω µηχανήµατα αποχιονισµού, τα οποία παρέχονται από την Κοινοπραξία
«Αττική Οδός»:

8 φορτηγά εξοπλισµένα µε λεπίδα και αλατοδιανοµέα.
5 φορτωτές άλατος.

Η διάθεση επιπλέον εκχιονιστικών µηχανηµάτων (Gra-
der, JCB, φορτηγά, pick up 4X4 κλπ.) παρέχεται
άµεσα, αν αυτό απαιτηθεί.



∆ιεύθυνση ∆αχείρισης Κυκλοφορίας και
Συντήρησης του αυτοκινητόδροµου
Στη διαχείριση της κυκλοφορίας και στη συντήρηση του αυτοκινητόδροµου απασχολούνται περίπου 200 άτοµα που έχουν ως
κύριο µέληµά τους:

Τον έλεγχο και την παρακολούθηση της κυκλοφορίας.
Τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών και προγραµµατισµένων γεγονότων.
Την επιθεώρηση, τη συντήρηση και τις επισκευές που απαιτούνται για να διατηρείται ο αυτοκινητόδροµος σε καλή κατάσταση.
Τη συντήρηση των οχηµάτων και των εγκαταστάσεων.
Τις εργασίες ρουτίνας, όπως τον καθαρισµό του δρόµου.

Η καρδιά της διαχείρισης της κυκλοφορίας «χτυπά» στο Κέντρο ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας (Κ.∆.Κ.), που βρίσκεται στην Παιανία
και λειτουργεί όλο το 24ωρο.
Με τη συνεχή παρουσία ειδικευµένων στελεχών και εξοπλισµό υψηλής τεχνολογίας, το Κ.∆.Κ. επιβλέπει διαρκώς τις
κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν σε όλο το µήκος του αυτοκινητόδροµου, ενώ ενηµερώνεται και ενηµερώνει άµεσα
τα λοιπά αρµόδια τµήµατα ή/και τους φορείς για την εµφάνιση τυχόν προβληµάτων.

Σύµµαχοί του σε αυτό το έργο είναι:
Οι περίπολοι που κινούνται σε όλο το µήκος της Αττικής Οδού 24 ώρες το 24ωρο, έτσι ώστε να εντοπίζουν οποιοδήποτε
περιστατικό και να επεµβαίνουν γρήγορα παρέχοντας δωρεάν βοήθεια.
Ο ειδικός τετραψήφιος αριθµός, 1866, που µπορούν να καλέσουν οι χρήστες της Αττικής Οδού από το κινητό τους.
Τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, που βρίσκονται ανά 50 µέτρα µέσα στις σήραγγες και ανά 2 χλµ. στον αυτοκινητόδροµο.
Ο τεχνολογικά προηγµένος εξοπλισµός, όπως οι κάµερες κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης (Closed Circuit TV - CCTV) και
oι αισθητήρες οδοστρώµατος.

Πέραν της διαχείρισης της κυκλοφορίας, εξαιρετικά κρίσιµος σε ένα τόσο µεγάλο έργο είναι και ο παράγοντας συντήρηση. Στην
Αττική Οδό οι εργασίες συντήρησης αποτελούν βασικό και αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητας και κατανέµονται σε
δύο βασικές κατηγορίες:

Προληπτική συντήρηση, µε τακτικές επιθεωρήσεις και τακτικές εργασίες.
∆ιορθωτική συντήρηση, µε έκτακτες επιθεωρήσεις και ενέργειες αποκατάστασης.

Οι τεχνολογικές υποδοµές
Το Traffic Management System - T.M.S. είναι ο «τεχνολογικός» συνεργάτης των ανθρώπων του Κ.∆.Κ. που, σε συνδυασµό
µε τον υπόλοιπο σύγχρονο εξοπλισµό του αυτοκινητόδροµου, προσφέρει στο προσωπικό των Αττικών ∆ιαδροµών διαρκή
ενηµέρωση για τις κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν κατά µήκος της Αττικής Οδού. Τα τεχνολογικά συστήµατα που
χρησιµοποιεί το Κ.∆.Κ. χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Συστήµατα ανίχνευσης συµβάντων
Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει όλες εκείνες τις υποδοµές που δίνουν στο Κ.∆.Κ. τη δυνατότητα να γνωρίζει ανά πάσα στιγµή
τι συµβαίνει στον αυτοκινητόδροµο.

Αισθητήρες (επαγωγικοί βρόγχοι) που είναι τοποθετηµένοι ανά 500 µέτρα κάτω από την άσφαλτο στον ανοιχτό
αυτοκινητόδροµο και ανά 60 µέτρα στις σήραγγες, οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε το πλήθος, την ταχύτητα
ροής και την πυκνότητα των οχηµάτων. Με τον τρόπο αυτό, εντοπίζονται άµεσα τυχόν προβλήµατα στην οµαλή ροή της
κυκλοφορίας και ενεργοποιείται αυτόµατα η διαδικασία επέµβασης.
Κάµερες κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης (Closed Circuit TV - CCTV) που βρίσκονται κατά µήκος της Αττικής Οδού και

έχουν τη δυνατότητα να περιστρέφονται µε τηλεχειρισµό, µεταδίδοντας την πλήρη εικόνα των συνθηκών κυκλοφορίας του
αυτοκινητόδροµου στις οθόνες του Κέντρου Ελέγχου (Control Room).
Μετεωρολογικοί σταθµοί που είναι τοποθετηµένοι σε διάφορα σηµεία της Αττικής Οδού και προσφέρουν πληροφόρηση για
τυχόν µεταβολές των µετεωρολογικών συνθηκών που ενδέχεται να επιφέρουν επιδείνωση των καιρικών φαινοµένων, έτσι
ώστε όλες οι µονάδες να είναι σε επιφυλακή.
Σταθµοί µέτρησης θορύβου και ατµοσφαιρικής ρύπανσης για τη µέτρηση και τον έλεγχο των µεγεθών αυτών.

Συστήµατα ανταπόκρισης σε συµβάντα
Το Κ.∆.Κ., βάσει των πληροφοριών που διαθέτει, είναι σε θέση να ενεργοποιεί άµεσα τις διαδικασίες που απαιτούνται για να
εξασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία του αυτοκινητόδροµου.
Ειδικότερα, το Κ.∆.Κ.:

Επικοινωνεί διαρκώς µε τις µονάδες περιπολίας που κινούνται κατά µήκος του αυτοκινητόδροµου και έχουν ως βασική
αποστολή τον εντοπισµό έκτακτων περιστατικών και την άµεση επέµβαση - αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Ενηµερώνει τους οδηγούς για προβλήµατα που µπορεί να συναντήσουν στη διαδροµή τους, µέσω των ηλεκτρονικών
πινακίδων µεταβλητού µηνύµατος που βρίσκονται στις εισόδους αλλά και κατά µήκος του αυτοκινητόδροµου.
Ειδοποιεί τις Μονάδες Περισυλλογής Οχηµάτων που λειτουργούν µε µέριµνα της Express Service, καθώς και την Οδική
Βοήθεια Βαρέων Οχηµάτων (Ο.Β.Β.Ο.). Οι δύο αυτές µονάδες επεµβαίνουν όποτε υπάρχει ακινητοποιηµένο όχηµα, µετα-
φέροντάς το, χωρίς καµία χρέωση, στην πλησιέστερη έξοδο. Με αυτό τον τρόπο, εξυπηρετούνται άµεσα οι οδηγοί των ακι-
νητοποιηµένων οχηµάτων και ελαχιστοποιούνται οι συνέπειες στην κυκλοφοριακή ροή του αυτοκινητόδροµου.
Ειδοποιεί, ανάλογα µε την περίπτωση, το αρµόδιο Τµήµα Τροχαίας, το ΕΚΑΒ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η επέµβαση
των οποίων συµβάλλει σηµαντικά στην ασφαλή λειτουργία του αυτοκινητόδροµου.
Συντονίζει τις εργασίες που πραγµατοποιούν καθηµερινά οι οµάδες συντήρησης- επέµβασης, µε στόχο τη διατήρηση του αυ-
τοκινητόδροµου σε καλή κατάσταση και την αποτροπή ενδεχόµενων κινδύνων.

Ο λόγος στους αριθµούς
Εξοπλισµός στον αυτοκινητόδροµο

222 κάµερες κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης (Closed Circuit TV - CCTV).
15 πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων κατά µήκος της Αττικής Οδού (Mainline Variable Message Signs - MVMS).
57 πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων που καλύπτουν όλες τις προσβάσεις στην Αττική Οδό (Access Variable Message
Signs - AVMS).
71 πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων σε όλους τους σταθµούς διοδίων (Toll Variable Message Signs - Toll VMS).
586 συστοιχίες αισθητήρων (τοποθετηµένοι ανά 500µ. στον ανοιχτό αυτοκινητόδροµο και ανά 60µ. στις σήραγγες) για την
καταγραφή του κυκλοφοριακού φόρτου και των ταχυτήτων (Vehicle Detection System - VDS).
540 πινακίδες ελέγχου λωρίδας (Lane Control Signs - LCS).
366 πινακίδες µεταβλητών ορίων ταχύτητας (Variable Speed Limit Signs - VSLS).
44 συσκευές ανίχνευσης υπέρβασης επιτρεπόµενου ύψους οχηµάτων στις εισόδους (Over Height Vehicle Detection -
OHVD).
3 µετεωρολογικοί σταθµοί για τη µέτρηση µεγεθών όπως: θερµοκρασία, άνεµος, υγρασία, πίεση αέρος.
Περιβαλλοντικοί σταθµοί µε µετάδοση µετρήσεων σε πραγµατικό χρόνο, µέσω συστήµατος Scada (8 σταθερές θέσεις για
την ατµοσφαιρική ρύπανση, 8 σταθερές θέσεις για την ηχορύπανση, 1 κινητή µονάδα µέτρησης θορύβου για την πραγµατο-
ποίηση 200 µετρήσεων ετησίως σε προκαθορισµένα σηµεία).
Τηλεφωνική Γραµµή Έκτακτης Ανάγκης, 1866.
Συστήµατα επικοινωνίας TETRA.
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Εξοπλισµός εντός του Κ.∆.Κ.

1 οθόνη 80 ιντσών.
40 οθόνες 21 ιντσών.
7 σταθµοί εργασίας µε πρόσβαση στα συστήµατα του αυτοκινητόδροµου.

Απολογισµός διαχείρισης κυκλοφορίας και συντήρησης
του αυτοκινητόδροµου

Το Κ.∆.Κ. έχει ήδη συµπληρώσει 7 χρόνια λειτουργίας και στο διάστηµα αυτό προσέφερε τις υπηρεσίες του σε
περισσότερους από 100.000 οδηγούς.

Επέµβαση σε συµβάντα
Το 2008 το προσωπικό των Αττικών ∆ιαδροµών διαχειρίστηκε 29.520 περιστατικά, δηλαδή 81
περιστατικά, κατά µέσο όρο, την ηµέρα.
Η µέση διάρκεια αποτελεσµατικής αντιµετώπισης αυτών των περιστατικών είναι περίπου 16
λεπτά (χρόνος απασχόλησης στο σηµείο για επίλυση/εκκαθάριση) ενώ, όπως φαίνεται και
στο διάγραµµα που ακολουθεί, στις περισσότερες των περιπτώσεων τα διάφορα
περιστατικά αφορούσαν βλάβες οχηµάτων (καύσιµα, ελαστικό και µηχανική βλάβη).

Τηλεφωνική γραµµή έκτακτης ανάγκης - 1866
Το τηλεφωνικό κέντρο του αριθµού έκτακτης ανάγκης, 1866, δέχεται περίπου 233 κλήσεις ηµερησίως, από τους χρήστες
της Αττικής Οδού, που είτε χρειάζονται βοήθεια είτε αναφέρουν προβλήµατα που εντοπίζουν στο δρόµο ή ζητούν
πληροφόρηση για κόµβους εισόδων - εξόδων, πλησιέστερη διαδροµή κτλ. Συνολικά το 2008, δέχθηκε 85.206 κλήσεις εκ
των οποίων το 24% αφορούσαν πληροφορίες για τις κυκλοφοριακές συνθήκες, όπως φαίνεται και από το γράφηµα που
ακολουθεί. Από το σύνολο των κλήσεων που δέχθηκε η γραµµή έκτακτης ανάγκης το 2008, το 51% εξυπηρετήθηκαν µέσα
στα πρώτα 5”, ενώ το 23% εξυπηρετήθηκαν µέσα στα πρώτα 15’’, επιτυγχάνοντας το στόχο της άµεσης αντιµετώπισης κάθε
ζητήµατος.

43%

Βλάβη οχήµατος - µηχανική βλάβη

Συγκρούσεις µε υλικές ζηµιές

Τροχαία ατυχήµατα µε νεκρούς

Λοιπά συµβάντα

Βλάβη οχήµατος - λάστιχο

Βλάβη οχήµατος - καύσιµα

Κυκλοφοριακή συµφόρηση

Εµπόδιο - εκροή

Τροχαία ατυχήµατα µε τραυµατίες

Μη εξουσιοδοτηµένος χρήστης

15%

16%

4%

3%

3%

7%

9% 0%

Κατανοµή συµβάντων (2008)

24%

16%

Παράπονα, Επισηµάνσεις, Άλλο

Συµβάντα   

Πληροφορίες για συνθήκες κυκλοφορίας 

Προορισµοί

Συνδροµητές - Εκτροπή στο 1202

33%

10%
17%

«1866» κατανοµή κλήσεων βάσει τύπου πληροφοριών (2008)
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Υπηρεσία Media Information
Στο Κέντρο ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας της Αττικής Οδού, λειτουργεί µία νέα υπηρεσία ενηµέρωσης των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης της
Αττικής. Καθηµερινά, κατά τις εργάσιµες ηµέρες από τις 7:00 έως τις 15:00 ο media information officer του Κέντρου ενηµερώνει
απευθείας τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς της Αττικής σχετικά µε τις συνθήκες κυκλοφορίας που επικρατούν στον
αυτοκινητόδροµο.
Η λειτουργία της νέας αυτής υπηρεσίας έχει θετικά αποτελέσµατα, δεδοµένου ότι παρέχει άµεση ενηµέρωση στο ευρύ κοινό, ενώ
παράλληλα έχει συντελέσει στη µείωση τού ποσοστού κλήσεων για πληροφορίες κυκλοφορίας στον αριθµό έκτακτης ανάγκης, 1866.

Στοιχεία κίνησης
Το 2008, οι διελεύσεις των οχηµάτων σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά παρουσίασαν µέση αύξηση της τάξεως του 2%. Ειδικότερα,
πραγµατοποιήθηκαν 110.163.557, που αντιστοιχούν σε µέσο όρο 300.993 ηµερήσιων διελεύσεων. Ο µήνας µε τις περισσότερες
διελεύσεις ήταν ο Ιούλιος, µε µέσο ηµερήσιο όρο άνω των 320.800 διελεύσεων.
Συνολικά το 2008, τα εισερχόµενα οχήµατα διήνυσαν 1,63 δισ. χιλιόµετρα, ενώ ο υψηλότερος κυκλοφοριακός φόρτος παρατηρήθηκε
στο τµήµα µεταξύ των κόµβων Εθνικής Οδού Αθηνών Λαµίας (Μεταµόρφωσης) και ∆. Πλακεντίας. Στον πίνακα και τα διαγράµµατα που
ακολουθούν δίνεται συνοπτικά η εικόνα της συνολικής κίνησης στην Αττική Οδό το 2008.

Ετήσια Αύξηση Εισόδων Οχηµάτων 2007/2008 2,0 %

Μέση ∆ιανυόµενη Απόσταση 14,8 χλµ.

∆ιανυόµενη Απόσταση 2008 (οχηµατοχιλιόµετρα)

Μέση ηµέρα έτους 4.460.872

Σύνολο 2008 1.632.678.987

Τµήµα µε το µεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο (ανά κατεύ-
θυνση) για το 2008 Μεταµόρφωση (Α/Κ 8) – ∆. Πλακεντίας

(Α/Κ 13)

Μέση Ηµερήσια Κυκλοφορία
(οχήµατα /ώρα)

Εργάσιµη Ηµέρα 84.000

Σαββατοκύριακα - 60.000
Αργίες

* Τυπική εργάσιµη ηµέρα µεταξύ 7:00 - 9:00

Κυκλοφοριακός Φόρτος
σε Ώρες Αιχµής *

6.300 - 6.800 οχήµατα/
ώρα/κατεύθυνση
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Συγκριτική εξέλιξη µηνιαίας κίνησης (2006-2008)
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Hµερήσια και ωριαία διακύµανση
Η κίνηση στον αυτοκινητόδροµο τις καθηµερινές είναι σαφώς υψηλότερη από αυτή των Σαββατοκύριακων. Η ηµέρα µε την
υψηλότερη κίνηση είναι η Παρασκευή. Ειδικότερα, τις Παρασκευές η κίνηση αποτελεί το 108% του µέσου όρου κίνησης των
καθηµερινών.
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Μέση κυκλοφορία, ανά ηµέρα της εβδοµάδας (2006-2008) Αντιλαµβανόµενο όφελος χρόνου από τη χρήση της Αττικής Οδού (%, 2007-2009)

Aναλύοντας την ωριαία διακύµανση της κίνησης, βλέπουµε ότι κατά τη διάρκεια της ηµέρας παρατηρείται αυξηµένη κίνηση
µεταξύ 8:00-9:00.

Όφελος χρόνου από τη χρήση της Αττικής Οδού
Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα των Invision / Metron Analysis, το 55% των χρηστών της Αττικής οδού κερδίζει 16 έως 30
λεπτά, κατά µέσο όρο, σε κάθε µετακίνηση.
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“µε εξυπηρετούν µε προθυµία και χαµόγελο” *

*Η ικανοποίηση από την εξυπηρέτηση στην Αττική Οδό ξεπερνά το 90%
(Πηγή: Έρευνα Invision/Metron Analysis, άνοιξη 2009)

Στην Αττική Οδό από τις βασικές προτεραιότητες είναι
και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους χρήστες
και στους συνδροµητές. Με βάση την αρχή αυτή λειτουργεί η
∆ιεύθυνση ∆ιοδίων, Εµπορικής ∆ιαχείρισης και Τηλεφωνικής
Εξυπηρέτησης.
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03κεφάλαιο
διαχείριση διοδίων και συνδροµητικών προγραµµάτων

Η ∆ιεύθυνση ∆ιοδίων, Εµπορικής ∆ιαχείρισης και Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Αττικής Οδού έχει ως
αντικείµενο το σχεδιασµό της εµπορικής πολιτικής και της πολιτικής των διοδίων καθώς και την είσπραξη των διοδίων και τη
διαχείριση των εµπορικών προγραµµάτων. Το Τµήµα απασχολεί 650 περίπου εργαζόµενους µε κύριο αντικείµενο:

Τη συλλογή διοδίων.
Τη διαχείριση της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των πελατών της εταιρίας.
Τη διαχείριση των συνδροµητικών προγραµµάτων της Αττικής Οδού.

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφηµα, βάσει έρευνας, ο βαθµός ικανοποίησης όσων χρησιµοποιούν την Αττική Οδό
από τη συµπεριφορά των υπαλλήλων στα διόδια ξεπερνά το 97%!
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{∆είκτης ικανοποίησης = 97,4%

Βαθµός ικανοποίησης από συµπεριφορά υπαλλήλων διοδίων (%, 2007-2009)

∆ιεύθυνση ∆ιοδίων, Εµπορικής ∆ιαχείρισης και
Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης

Η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το προσωπικό των διοδίων της Αττικής Οδού έχει αναγνωριστεί και από το
διεθνή οργανισµό IBTTA (International Bridge, Tunnel and Turnpike Association), που έχει απονείµει επί τρεις συνεχείς
χρονιές στις Αττικές ∆ιαδροµές έπαινο (Certificate of Merit- Toll Excellence Award) για τη συµβολή της εταιρίας στην πρόοδο
της διαχείρισης αυτοκινητοδρόµων µε διόδια.
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∆ιάταξη διοδίων - Τρόπος χρέωσης
Στην Αττική Οδό όλοι οι σταθµοί διοδίων (συµπεριλαµβανοµένων και τεσσάρων µετωπικών στα 4 άκρα του έργου), έχουν τοποθετηθεί
στις εισόδους του αυτοκινητόδροµου, σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους. Έτσι, οι οδηγοί πληρώνουν διόδια µόνο µία φορά, κατά την
είσοδό τους στο δρόµο. Το σύστηµα διοδίων που εφαρµόζεται είναι ανοιχτού τύπου, µε ενιαία χρέωση για όλες τις διαδροµές. Με αυτό
τον τρόπο αποτρέπονται οι µικρού µήκους µετακινήσεις και ο αυτοκινητόδροµος απορροφά µεγάλο µέρος της διαµπερούς κυκλοφορίας
των οχηµάτων, επιτελώντας έτσι το σκοπό που καθόρισαν οι αρµόδιοι φορείς του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. πριν την κατασκευή του.
Συνολικά, υπάρχουν 39 σταθµοί διοδίων µε 195 πύλες. Για ευελιξία στην όλο και περισσότερο αυξανόµενη διείσδυση των
ηλεκτρονικών συναλλαγών, από τις 140 πύλες που λειτουργούν µε εισπράκτορα, οι 39 έχουν δυνατότητα εξυπηρέτησης και e-PASS.

Λωρίδες Χωρητικότητα Σύνολο πυλών
Με εισπράκτορα 300 οχήµατα / ώρα 140

e-PASS 800 -1.000 oχήµατα / ώρα 55

Τρόποι πληρωµής - Ηλεκτρονικά διόδια
Η Αττική Οδός προχώρησε πρώτη στην Ελλάδα στην εισαγωγή πρωτοποριακών συστηµάτων που εξασφαλίζουν στους χρήστες του
αυτοκινητόδροµου γρήγορες, οικονοµικές και άνετες µετακινήσεις.
Ειδικότερα, µε «όχηµα» την ηλεκτρονική συσκευή e-PASS, η εταιρία παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν για τις
διελεύσεις τους τις οµώνυµες αποκλειστικές λωρίδες (πύλες διοδίων), αποφεύγοντας όλη τη διαδικασία πληρωµής µε µετρητά. Έτσι,
κερδίζουν σηµαντικό χρόνο αλλά και σηµαντικές εκπτώσεις.
Ηλεκτρονική συσκευή e-PASS µπορούν να αποκτήσουν οι οδηγοί των οχηµάτων κατηγορίας 2, 3, και 4 µε την εγγραφή τους σε ένα
από τα συνδροµητικά προγράµµατα της Αττικής Οδού.

Συνδροµητικά προγράµµατα
Τα προγράµµατα που προσφέρει η Αττική Οδός καλύπτουν τις ανάγκες όλων των οδηγών, αφού διαφοροποιούνται ανάλογα µε το
βαθµό χρήσης του αυτοκινητόδροµου. Συγκεκριµένα, είναι τα εξής:

Moto Αφορά µόνο τις µοτοσικλέτες και προσφέρει σταθερή έκπτωση σε όλες τις διελεύσεις.

Express Προσφέρεται σε όλους τους χρήστες που τα οχήµατά τους ανήκουν στις κατηγορίες 2, 3 και 4 και παρέχει
σταθερή έκπτωση σε όλες τις διελεύσεις. Απευθύνεται κυρίως στους περιστασιακούς χρήστες.

Bonus Προσφέρεται σε όλους τους χρήστες που τα οχήµατά τους ανήκουν στις κατηγορίες 2, 3 και 4. Με το Bonus
oι πρώτες 30 διελεύσεις χρεώνονται πλήρως, ενώ η 31η µέχρι και η 45η του µήνα παρέχονται δωρεάν.
Απευθύνεται στους τακτικούς χρήστες.

Friendly Αφορά όλες τις κατηγορίες οχηµάτων και παρέχει κλιµακωτά αυξανόµενη έκπτωση µέσα στο µήνα, ανάλογα
µε τον αριθµό διελεύσεων. Απευθύνεται στους πολύ συχνούς χρήστες.

Business Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που διαθέτουν στόλους οχηµάτων (περισσότερα από 10 οχήµατα). Προσφέρει
την ίδια βαθµιαία αυξανόµενη έκπτωση µε το πακέτο Friendly και παρέχει, µε την καταβολή εγγύησης, τη
δυνατότητα µεταπληρωµής.

Express Truck Aπευθύνεται σε οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων (οχήµατα κατηγορίας 5 & 6) και προσφέρει σταθερή
έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε όσους πραγµατοποιούν από 1 - 34
διελεύσεις το µήνα µε οχήµατα κατηγορίας 5, και από 1 - 32 διελεύσεις το µήνα µε οχήµατα κατηγορίας 6.

Friendly Truck Aπευθύνεται σε οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων (οχήµατα κατηγορίας 5 & 6) που είναι συχνοί χρήστες της
Αττικής Οδού. Το πρόγραµµα αυτό παρέχει αυξανόµενη κλιµακωτή έκπτωση και συνεπώς, όσο πιο συχνά ο οδηγός
χρησιµοποιεί την Αττική Οδό, τόσο περισσότερο συµφέρει. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε όσους πραγµατοποιούν
35+ διελεύσεις το µήνα µε οχήµατα κατηγορίας 5 και 33+ διελεύσεις µε οχήµατα κατηγορίας 6.

Το ύψος του διοδίου εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκει κάθε όχηµα

Kατ. Ενδεικτική Απεικόνιση Περιγραφή κατηγορίας οχήµατος
(σύµφωνα µε τη Σύµβαση
Παραχώρησης / νόµος 2445/96)

1

2

3

4

5

6

Μοτοποδήλατα, δίκυκλες µοτοσικλέτες
ενός τροχού ανά άξονα.

Επιβατικά (Ι.Χ.), ίδιας χρήσης
περιλαµβανοµένων επιβατικών
µε µικρό trailer και σχάρα,
h < 1,30m επάνω από πρώτο άξονα
δύο αξόνων ή h< 1,30m
επάνω από τον τρίτο άξονα.

Ελαφρά εµπορικά οχήµατα,
h>1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα
και συνολικό ύψος < 2,70m.

Αυτοκίνητα µε τροχόσπιτα
h< 1,30m επάνω από πρώτο άξονα
και h>1,30m επάνω από 3 άξονες
και ελαφρά λεωφορεία (κάτω των 15
θέσεων).

Μικρά και µεσαία HGVs φορτηγά,
συνολικού ύψους h> 2,70m µε 2 ή
3 άξονες και µεγάλα λεωφορεία
(άνω των 15 θέσεων).

Μεγάλα φορτηγά HGVs, συνολικού
ύψους h> 2,70m µε 4 άξονες ή
περισσότερους.
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Η ανανέωση των συνδροµητικών λογαριασµών, γίνεται σε:
1. Σε όλους τους σταθµούς διοδίων της Αττικής Οδού σε λωρίδα µε εισπράκτορα µε καταβολή µετρητών.

2. Σε όλα τα Σηµεία Εξυπηρέτησης Συνδροµητών της Αττικής Οδού:
Με καταβολή µετρητών.
Με επιταγή ηµέρας που θα εκδίδεται σε διαταγή της Αττικής Οδού Α.Ε. (µόνο για νοµικά πρόσωπα).
Με κάρτα VISA, MASTERCARD, AMEX, MAESTRO (άµεση πληρωµή ή πάγια εξουσιοδότηση).

3. Με κατάθεση µετρητών σε οποιοδήποτε κατάστηµα της τράπεζας Millennium bank (µε την ανάλογη τραπεζική χρέωση).
4. Μέσω της τράπεζας ALPHA BANK.

Με κατάθεση µετρητών σε οποιοδήποτε κατάστηµα της τράπεζας (µε την ανάλογη τραπεζική χρέωση).
Με πάγια εντολή λογαριασµού, εφόσον ο συνδροµητής διαθέτει λογαριασµό καταθέσεων στην ALPHA BANK.
Μέσω ALPHA Web Banking από το πεδίο «πληρωµές» (µε την ανάλογη τραπεζική χρέωση).
Μέσω ΑΤΜ της ALPHA BANK από το πεδίο «πληρωµές» (µε την ανάλογη τραπεζική χρέωση).

Εξέλιξη συνδροµητών
Ο σωστός σχεδιασµός των συνδροµητικών προγραµµάτων της Αττικής Οδού και η τιµολογιακή πολιτική που έχει υιοθετήσει
κέρδισαν εξ αρχής το ενδιαφέρον των χρηστών του αυτοκινητόδροµου. Από την πρώτη ηµέρα λειτουργίας της Αττικής
Οδού ως και σήµερα, η συνδροµητική βάση της εταιρίας έχει παρουσιάσει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης. Στα τέλη του
2008, η Αττική Οδός είχε διανείµει 313.435 ηλεκτρονικές συσκευές e-PASS σε 258.253 συνδροµητές.
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Στις ώρες αιχµής, σε ορισµένες περιπτώσεις, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές ξεπέρασαν ακόµα και το 50% των συνολικών
συναλλαγών. Για παράδειγµα, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραµµα, στο σταθµό διοδίων Πεντέλης µε κατεύθυνση προς
Ελευσίνα, µεταξύ 7 και 9 η ώρα το πρωί, η ηλεκτρονική µέθοδος πληρωµής κάλυπτε έως και το 62% των συνολικών
συναλλαγών (ο αυξηµένος αριθµός των ηλεκτρονικών διελεύσεων στο σταθµό αυτό είναι ανάλογος της αυξηµένης κίνησης).
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Ηλεκτρονικές συναλλαγές
Η διαρκής αύξηση των συνδροµητών της Αττικής Οδού είχε ως αποτέλεσµα και την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Το
2008 ο µέσος όρος ηλεκτρονικών συναλλαγών ήταν 41%. Στα τέλη του 2008, η Αττική Οδός διέθεσε στους συνδροµητές της
313.435 ηλεκτρονικές συσκευές e-PASS, διευρύνοντας τη χρήση του πρωτοποριακού όσο και εξυπηρετικού αυτού µέσου. Όπως
φαίνεται και στο διάγραµµα που ακολουθεί, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2008 οι ηλεκτρονικές συναλλαγές κινήθηκαν κατά µέσο όρο
στο 43,26%, ενώ η διείσδυση του e-PASS για το µήνα Νοέµβριο έφθασε και το 45,4%.

Eξέλιξη συνδροµητικών προγραµµάτων
Όπως φαίνεται από το παρακάτω διάγραµµα, το Express είναι διαχρονικά το δηµοφιλέστερο πρόγραµµα για τους συνδροµητές της
Αττικής Οδού, σηµειώνοντας µέση αύξηση πάνω από 38% τα τελευταία 3 χρόνια.
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Σήµερα η Αττική Οδός εξυπηρετεί το σύνολο των µετακινήσεων του Νοµού Αττικής και είναι εµφανές από το χάρτη που
ακολουθεί, ότι οι συνδροµητές του αυτοκινητόδροµου προέρχονται από όλες τις περιοχές του Νοµού Αττικής µε έµφαση στα
Β.Α. προάστια. Παράλληλα, σηµαντικός είναι και ο αριθµός των διελεύσεων που πραγµατοποιούν οι συνδροµητές ανά µήνα.

Συνδροµητές e-PASS στο νοµό Αττικής ανά 1.000 κατοίκους (2008)

Μέση µηνιαία χρήση e-PASS στο νοµό Αττικής ανά δήµο (2008)

Επιπλέον, η χρησιµότητα της Αττικής Οδού επιβεβαιώνεται και από το ότι οι συνδροµητές προέρχονται από όλους σχεδόν τους
νοµούς της χώρας µας, µε έµφαση την Αττική, Πελοπόννησο και Εύβοια, και πραγµατοποιούν αξιοσηµείωτο αριθµό διελεύσεων
ανά µήνα.

Συνδροµητές e-PASS στην Ελλάδα ανά νοµό ανά 10.000 κατοίκους-εξαιρείται ο νοµός Αττικής (2008)

Μέση µηνιαία χρήση e-PASS ανά νοµό της Ελλάδας (2008)
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Η Αττική Οδός εφαρµόζει τη ∆ιαλειτουργικότητα Τηλεδιοδίων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, µε την οδηγία 2004/52/ΕΚ, προωθεί την υιοθέτηση ενός πανευρωπαϊκού διαλειτουργικού συστήµατος
τηλεδιοδίων, που θα επιτρέπει στους οδηγούς που κινούνται σε όλες τις χώρες-µέλη της Κοινότητας να πραγµατοποιούν τις
διελεύσεις τους από τους ευρωπαϊκούς αυτοκινητόδροµους µε διόδια, µε τη χρήση µιας και µόνο ηλεκτρονικής συσκευής.
Η ηλεκτρονική συσκευή e-PASS της Αττικής Οδού χρησιµοποιεί τη µικροκυµατική τεχνολογία των 5,8 GHz, που είναι απόλυτα
συµβατή µε τα πρότυπα που έθεσε η ευρωπαϊκή οδηγία.
Η Αττική Οδός, παραµένοντας στην πρώτη γραµµή των εξελίξεων στο χώρο των µεταφορών, ξεκίνησε πρώτη στην Ελλάδα το
2008 την εφαρµογή της διαλειτουργικότητας, δηλαδή τη δυνατότητα χρήσης της ηλεκτρονικής συσκευής e- PASS και του
ενός ίδιου λογαριασµού και σε άλλους αυτοκινητόδροµους στην Ελλάδα που λειτουργούν µε διόδια.
Έτσι, από τον Απρίλιο του 2008, όσοι συνδροµητές της Αττικής Οδού διαθέτουν την ηλεκτρονική συσκευή e-PASS έχουν τη
δυνατότητα να τη χρησιµοποιούν και στις ηλεκτρονικές λωρίδες του νέου αυτοκινητόδροµου Μορέας (Κόρινθος-Τρίπολη-
Καλαµάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη) που σήµερα περιλαµβάνει την Ε.Ο. Κορίνθου - Τριπόλεως. Παράλληλα, από το
∆εκέµβριο του 2008, στο πλαίσιο της συνεργασίας που εγκαινίασε η Αττική Οδός µε την Ολυµπία Οδό (Ε. Ο. Αθηνών - Πατρών)
η ηλεκτρονική συσκευή e-PASS επιτρέπει ηλεκτρονικές διελεύσεις και στις αντίστοιχες λωρίδες του νέου αυτοκινητόδροµου.
Μέσω της διαλειτουργικότητας, οι χρήστες των αυτοκινητοδρόµων εξασφαλίζουν εύκολες και άνετες διελεύσεις και αποφεύγουν
τις ουρές στα διόδια.
Με αφετηρία τη συνεργασία της µε τους δύο νέους αυτοκινητόδροµους, η Αττική Οδός ανοίγει το δρόµο για τη γενικότερη
εφαρµογή της διαλειτουργικότητας και στα υπόλοιπα µεγάλα οδικά έργα που υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν στην
ελληνική επικράτεια και στο µέλλον για την εφαρµογή της διαλειτουργικότητας των τηλεδιοδίων στην Ευρώπη.

Εξυπηρέτηση και ενηµέρωση χρηστών
Η ουσιαστική και αποτελεσµατική επικοινωνία µε τους χρήστες του αυτοκινητόδροµου είναι εξαιρετικά σηµαντική για την
Αττική Οδό. Μόνο µε αυτό τον τρόπο γνωρίζει και κατανοεί η εταιρία τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των χρηστών και
προχωρεί στην ανάλογη διαµόρφωση της στρατηγικής της.
Στο πλαίσιο αυτό, στην Αττική Οδό λειτουργεί ειδικό γραφείο που διεκπεραιώνει µε αµεσότητα την αλληλογραφία µε
τους χρήστες του αυτοκινητόδροµου, συλλέγοντας και απαντώντας σε κάθε απαίτηση, υπόδειξη και σχόλιό τους.
Εφαρµόζοντας στην πράξη την πελατοκεντρική της φιλοσοφία, η Αττική Οδός έχει δηµιουργήσει εννέα Σηµεία
Εξυπηρέτησης Συνδροµητών στην Αττική Οδό και δύο στην Πελοπόννησο, εξειδικευµένο τµήµα Τηλεφωνικής
Εξυπηρέτησης Πελατών, ιστοσελίδα µε χρήσιµες πληροφορίες που ανανεώνεται διαρκώς, ενώ κάθε τρεις
µήνες αποστέλλει σε όλους τους συνδροµητές και διανέµει δωρεάν στους σταθµούς των διοδίων το
ενηµερωτικό έντυπο «Τα Νέα της Αττικής Οδού». Παράλληλα, η Αττική Οδός, µε στόχο τη διευκόλυνση
των χρηστών του αυτοκινητόδροµου, προχώρησε, σε συνεργασία µε τη Millennium bank, την
ASPIS BANK την GENIKI Bank, καθώς και την auteco (ιδιωτικό ΚΤΕΟ), και την εταιρία PRAK-
TIKER, στην επέκταση του δικτύου διανοµής της ηλεκτρονικής συσκευής e-PASS. Με αυτό
τον τρόπο, παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόµενο να εγγραφεί πιο εύκολα
συνδροµητής στην Αττική Οδό, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθεί ένα από τα Σηµεία
Εξυπηρέτησης Συνδροµητών.

Επιλογή και εκπαίδευση προσωπικού διοδίων,
Σ.Ε.Σ., Τ.Ε.Π.
Το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρονται στα ∆ιόδια, στα
Σηµεία Εξυπηρέτησης Συνδροµητών και στην Τηλεφωνική
Εξυπηρέτηση Πελατών είναι κατ’ αρχάς αποτέλεσµα της
προσεκτικής επιλογής του προσωπικού.
Η εν συνεχεία ειδική αρχική εκπαίδευση αλλά και
η περαιτέρω συνεχής εκπαίδευση του
προσωπικού που επιλέγεται, εξασφαλίζει
την παροχή της καλύτερης δυνατής
εξυπηρέτησης και της έγκυρης και
σωστής πληροφόρησης στους
χρήστες.
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Σηµεία Εξυπηρέτησης Συνδροµητών (Σ.Ε.Σ.)
Τα εννέα Σηµεία Εξυπηρέτησης Συνδροµητών (Σ.Ε.Σ.) της Αττικής Οδού καλύπτουν γεωγραφικά όλο το µήκος του
αυτοκινητόδροµου, δίνοντας την ευκαιρία σε κάθε χρήστη να τα επισκεφθεί µε ευκολία, ανεξάρτητα από τη διαδροµή που
ακολουθεί. Οι υπάλληλοι των Σ.Ε.Σ. ενηµερώνουν τους χρήστες τόσο για τα συνδροµητικά προγράµµατα όσο και για όλα τα
θέµατα που αφορούν τον αυτοκινητόδροµο, και είναι ενδεικτικό ότι καθηµερινά εξυπηρετούν, κατά µέσο όρο, 50 διαφορετικές
κατηγορίες αιτηµάτων. Στα 2 επιπλέον Σ.Ε.Σ. της Πελοποννήσου, οι υπάλληλοι εξυπηρετούν τους χρήστες του
αυτοκινητόδροµου Μορέας (Ε.Ο. Κορίνθου - Τριπόλεως) που διαθέτει ηλεκτρονικές λωρίδες e-PASS.
Πρόσφατη έρευνα των Invision/Metron Analysis έδειξε ότι το ποσοστό ικανοποίησης των χρηστών του αυτοκινητόδροµου από
το επίπεδο εξυπηρέτησης που απολαµβάνουν στα ΣΕΣ βρίσκεται πάντα σε πολύ υψηλά επίπεδα. Συγκεκριµένα, το 95,5%
δηλώνουν πολύ/αρκετά ικανοποιηµένοι από την εξυπηρέτηση στα Σηµεία Εξυπηρέτησης Συνδροµητών.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών (Τ.Ε.Π.)
Η Αττική Οδός διαθέτει τµήµα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών (Τ.Ε.Π.) που απαντά στον αριθµό 210.668.2222. Το
Τ.Ε.Π. εξυπηρετεί καθηµερινά περίπου 600 κλήσεις, από τις οποίες προκύπτουν περίπου 900 θέµατα, ενώ συµβάλλει
και στην αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών, συνεργαζόµενο µε το Κέντρο ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας. Η υψηλή
αποτελεσµατικότητα της υπηρεσίας έχει κερδίσει τις προτιµήσεις των χρηστών, που επιλέγουν, σε όλο και
µεγαλύτερο ποσοστό, να απευθύνονται στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση για το σύνολο των ερωτηµάτων τους.
Είναι ενδεικτικό ότι το 2008 το Τ.Ε.Π. δέχθηκε 148.064 κλήσεις που εξυπηρετήθηκαν κατά µέσο όρο
σε 1,36 λεπτά, ενώ πραγµατοποίησε 37.036 εξερχόµενες κλήσεις. Μάλιστα, για το ίδιο διάστηµα και
σύµφωνα µε το διάγραµµα που ακολουθεί, ο βαθµός ικανοποίησης των χρηστών από την
εξυπηρέτηση και τη συµπεριφορά των υπαλλήλων του Τ.Ε.Π. έφθασε σχεδόν το 95%.
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Εταιρική ιστοσελίδα
Στην ιστοσελίδα της εταιρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aodos.gr, περιλαµβάνονται πλήθος ενηµερωτικών και χρηστικών
πληροφοριών. O χρήστης µπορεί να αντλήσει αναλυτική πληροφόρηση για την κατασκευή, και τη λειτουργία του
αυτοκινητόδροµου, και να ενηµερωθεί για τις διεθνείς διακρίσεις που έχει αποσπάσει η Αττική Οδός. Στην ιστοσελίδα επίσης
υπάρχει πλήρης πληροφόρηση για τα συνδροµητικά προγράµµατα που προσφέρονται, ενώ µέσω ειδικού συστήµατος
υπολογισµού είναι δυνατόν να επιλέξει ο χρήστης το πρόγραµµα που τον συµφέρει. Ιδιαίτερα δηµοφιλείς στο site της Αττικής Οδού
είναι οι σελίδες της οδικής ασφάλειας, που περιλαµβάνουν οδηγίες για την ασφαλή οδήγηση αυτοκινήτου, µοτοσικλέτας, την
ασφάλεια του παιδιού στο αυτοκίνητο κλπ. Επιπλέον, µέσω της ιστοσελίδας παρέχονται οδηγίες για την κίνηση στους κόµβους,
δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης και πλοήγησης προς κάποιον προορισµό µέσω ειδικού link, αλλά και η δυνατότητα ηλεκτρονικής
επικοινωνίας µε την Αττική Οδό.
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Έντυπη ενηµέρωση
Κάθε τρεις µήνες η Αττική Οδός εκδίδει το ενηµερωτικό έντυπο «Τα Νέα της Αττικής Οδού», το οποίο περιλαµβάνει ποικίλα
θέµατα και φιλοξενεί άρθρα µε χρήσιµες πληροφορίες για το έργο αλλά και για την οδική ασφάλεια. Το έντυπο, που αποστέλλεται
σε όλους τους συνδροµητές και διανέµεται στα διόδια, έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των οδηγών, που συχνά επικοινωνούν µε
την Αττική Οδό, µε αφορµή κάποιο δηµοσίευµα.

Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.)
Στη διάθεση των οδηγών, 24 ώρες το 24ωρο, βρίσκονται τέσσερις σταθµοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, δύο στον
Ασπρόπυργο και δύο στην Παιανία. Οι σταθµοί αυτοί διαθέτουν:

Πρατήρια υγρών καυσίµων.
Συνεργεία αυτοκινήτων.
Snack bar για γρήγορα γεύµατα.
Σταθµούς οδικής βοήθειας.
Ξενοδοχείο 4 αστέρων (Holiday Inn Attica).
Κτίρια γραφείων.
Καταστήµατα - mini market.
ΑΤΜ.
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Σε µια χώρα όπου το σύστηµα οδικής κυκλοφορίας ήταν και
είναι ένα από τα λιγότερο ασφαλή στην Ευρώπη, η Εταιρία
Λειτουργίας προωθεί και συµµετέχει σε πολιτικές που βελτιώνουν
τα αποτελέσµατα στον τοµέα της οδικής ασφάλειας.
Ο αυτοκινητόδροµος παρουσιάζει σήµερα χαµηλά ποσοστά σοβαρών
τροχαίων ατυχηµάτων σε σχέση µε τα οχηµατοχιλιόµετρα που
οδηγούνται. Εφαρµόζει εξελιγµένα συστήµατα όχι µόνο για τη
γρήγορη αντιµετώπιση συµβάντων, αλλά και για την πρόληψή τους.
Η Αττική Οδός δηµιούργησε νέα δεδοµένα παρέχοντας υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες και κέρδισε τη διεθνή καταξίωση µε τη βράβευση
των Αττικών ∆ιαδροµών από τη ∆ιεθνή Οδική Οµοσπονδία (Interna-
tional Road Federation-IRF) µε το 1ο βραβείο για τη συνεισφορά της
στην Οδική Ασφάλεια.

“είναι σηµαντικό για µένα να νιώθω ασφάλεια όταν οδηγώ ” *

*το 93% των οδηγών αισθάνονται πολύ/αρκετά ασφαλείς στην Αττική Οδό
(Πηγή: Έρευνα Invision/Metron Analysis, άνοιξη 2009)
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Ασφάλεια στην κατασκευή και στη λειτουργία
Η Αττική Οδός είναι εξοπλισµένη µε την καλύτερη ποιότητα αντιολισθητικού τάπητα, ενώ σε όλο το µήκος της υπάρχει πλήρης
περίφραξη. Η διέλευση των πεζών γίνεται µόνο από τις καθορισµένες υπέργειες και υπόγειες διαβάσεις, ενώ µέσω ειδικών
ανιχνευτών που έχουν τοποθετηθεί στο οδόστρωµα, είναι δυνατή η παρακολούθηση συµβάντων που επηρεάζουν την οµαλή
λειτουργία του αυτοκινητόδροµου (π.χ. διακοπή της ροής στην κίνηση των οχηµάτων). Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στον επαρκή
και αποτελεσµατικό φωτισµό, ενώ στις εισόδους και κατά µήκος της Αττικής Οδού έχουν τοποθετηθεί ηλεκτρονικές πινακίδες
µεταβλητού µηνύµατος, που ενηµερώνουν τους οδηγούς για τις συνθήκες που επικρατούν στον αυτοκινητόδροµο.

Πρωταρχικοί στόχοι
Η διατήρηση της ασφάλειας των χρηστών.
Η άµεση επέµβαση και διαχείριση των συµβάντων.
Η συντήρηση του αυτοκινητόδροµου ώστε, στο µέτρο του δυνατού, να είναι και να παραµένει ασφαλής.

Συστήµατα στις σήραγγες
Οι σήραγγες σε κάθε αυτοκινητόδροµο αποτελούν ιδιαίτερο κοµµάτι, τόσο κατασκευαστικά όσο και λειτουργικά. Ειδικά, όταν
διέρχονται από αστικές περιοχές διαθέτουν και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως περιορισµένο χώρο ή δυσκολίες στην
πραγµατοποίηση ελιγµών, που αυξάνουν την πολυπλοκότητα.

Η Αττική Οδός διαθέτει 56 σήραγγες και πλήρως υπογειοποιηµένα τµήµατα (Cut & Cover) συνολικού µήκους 15,36 χλµ., που
διέρχονται κυρίως από αστικές περιοχές.
Για τη διασφάλιση των µετακινήσεων των χρηστών σε αυτά τα τµήµατα, η Αττική Οδός έχει υιοθετήσει µια σειρά από ιδιαίτερους
κανονισµούς και διαδικασίες, µε στόχο αφενός µεν τη µεγιστοποίηση της πρόληψης, αφετέρου δε την ταχύτερη ανίχνευση και
αποτελεσµατικότερη διαχείριση των συµβάντων. Ενδεικτικά αναφέρονται: η δηµιουργία σχεδίων δράσης διαχείρισης
κυκλοφορίας, πάντα σε συνεργασία µε τις αρµόδιες κρατικές αρχές, η συχνή εξάσκηση του προσωπικού µε ασκήσεις και
προσοµοίωση συµβάντων και η συνεχής αναβάθµιση και συντήρηση όλων των συστηµάτων και του εξοπλισµού.

Ο εξοπλισµός των σηράγγων
Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης (Emergency Road Telephones - ERT) - ανά 50µ. και σε εισόδους/ εξόδους.
Κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης Closed Circuit TV (CCTV) - ανά 125µ. και σε εισόδους/εξόδους.
Αισθητήρες (επαγωγικοί βρόγχοι) µέτρησης κυκλοφορίας - ανά 60µ.
Σηµατοδότες ελέγχου λωρίδας (Lane Control Signs - LCS) - ανά 150µ. Eνδείξεις πράσινου βέλους/ κόκκινου «Χ», διπλής
όψης, στο εσωτερικό των σηράγγων.
Πινακίδες µεταβλητού ορίου ταχύτητας (Variable Speed Limit Signs - VSLS) - ανά 150µ.
Έλεγχος υπέρβασης επιτρεπόµενου ύψους οχηµάτων (Over Height Vehicle Detection - OHVD) σε όλες τις εισόδους (5µ.).
Πυροσβεστικά σηµεία (Π.Σ.) εξοπλισµένα µε δύο πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης και τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης (Emer-
gency Road Telephones - ERT), ανά 50µ. αριστερά.
Πυροσβεστικές φωλιές (Π.Φ.) εξοπλισµένες µε µάνικα πυρόσβεσης, αφρογεννήτρια και δύο πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης,
ανά 50 µ. δεξιά.
∆ίκτυο πυρόσβεσης.
Ανεµιστήρες εξαερισµού.
Ανιχνευτές µονοξειδίου άνθρακα (CO) και ορατότητας.
Ειδικά Φωτόµετρα.
Πλήρης Φωτισµός.

04κεφάλαιο
Υποδοµές οδικής ασφάλειας
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∆ιαχείριση συµβάντων
Ένας αυτοκινητόδροµος είναι ένας ζωντανός οργανισµός. Κάθε µέρα και κάθε στιγµή η κίνηση, οι συνθήκες και τα δεδοµένα
αλλάζουν. Στην περίπτωση της Αττικής Οδού, η διαχείριση των συµβάντων γίνεται ακόµη πιο δύσκολη υπόθεση, αν λάβει κανείς
υπόψη και τον αστικό χαρακτήρα του έργου.
Η διαχείριση της κυκλοφορίας αποτελεί το αντικείµενο διαρκούς απασχόλησης των ανθρώπων των Αττικών ∆ιαδροµών. Στις
αρµοδιότητες της εταιρίας περιλαµβάνονται:
1. Η συνεχής εποπτεία του δικτύου και η ανίχνευση των συµβάντων µε τεχνολογικό εξοπλισµό και προσωπικό, σε 24ωρη

βάση.
2. Η κινητοποίηση και ειδοποίηση των αρµοδίων αρχών και η υποβοήθηση του έργου τους.
3. Η λήψη των πρώτων µέτρων προστασίας στον τόπο του συµβάντος.
4. Η επίλυση, µε ίδια µέσα, απλών καθηµερινών συµβάντων, πριν αυτά εξελιχθούν σε κυκλοφοριακά προβλήµατα (κατά µέσο

όρο αντιµετωπίζονται καθηµερινά περίπου 80 τέτοια συµβάντα).
5. Η διάθεση ανθρώπινων και υλικών πόρων καθώς και εξειδικευµένης τεχνικής υποστήριξης για ειδικούς τύπους περιστατικών

(µηχανήµατα, εκχιονιστικά, γερανοί, κ.ά.).
6. Ο κεντρικός συντονισµός και η πληροφόρηση των εµπλεκοµένων µέσω του Κέντρου ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας (Κ.∆.Κ.), που

λειτουργεί και ως πυρήνας συλλογής και διάχυσης πληροφοριών.

Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού
Σε ετήσια βάση το προσωπικό των περιπόλων και των οµάδων ανταπόκρισης εκπαιδεύεται σε θέµατα:

Πρώτων βοηθειών για παροχή άµεσης βοήθειας σε περιστατικά στην Αττική Οδό, όπως τραυµατισµοί κτλ.
Πυρόσβεσης και πυροπροστασίας για την αντιµετώπιση συµβάντων και υποστήριξη στο έργο του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Ασφάλειας των σηράγγων.
Βασικής Κυκλοφοριακής Τεχνικής.
Ασφάλειας της εργασίας.

Αξίζει να σηµειώσουµε εδώ ότι, ειδικά σε ό,τι αφορά το κρίσιµο ζήτηµα της κυκλοφορίας εντός των σηράγγων, το προσωπικό
των Αττικών ∆ιαδροµών παρακολουθεί, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ειδικά σεµινάρια σε εκπαιδευτικά κέντρα της Γαλλίας που
χρησιµοποιούν προσοµοιωτές αναπαραγωγής συµβάντων σε πραγµατικές συνθήκες. Με αυτό τον τρόπο, οι άνθρωποι των
Αττικών ∆ιαδροµών εκπαιδεύονται στην αντιµετώπιση επειγόντων περιστατικών σε σήραγγα, ώστε να είναι σε θέση να
συνδράµουν στην προσπάθεια των αρµόδιων Κρατικών Αρχών σε περίπτωση που χρειαστεί.

Πρόληψη και ενηµέρωση
Η Αττική Οδός είναι ένθερµος υποστηρικτής όλων των ενεργειών που αφορούν την οδική ασφάλεια και τη βελτίωση των οδικών
συνθηκών. Συνεπώς, ένας από τους βασικούς της στόχους είναι η ενηµέρωση των πολιτών και η εκπαίδευσή τους σε ζητήµατα
οδικής ασφάλειας και συµπεριφοράς.
Η εταιρία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη των ατυχηµάτων και για το σκοπό αυτό υλοποιεί διάφορες ενέργειες
ενηµέρωσης των χρηστών του αυτοκινητόδροµου όπως:

1. Εκποµπή µηνυµάτων σωστής οδηγικής συµπεριφοράς από τις πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων, που βρίσκονται κατά µήκος
του αυτοκινητόδροµου.

2. Προετοιµασία και διανοµή, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, ενηµερωτικού υλικού γύρω από θέµατα οδικής ασφάλειας κατά
την οδήγηση.

3. Καταχώριση µηνυµάτων οδικής ασφάλειας καθώς και ειδικών άρθρων µε χρήσιµες συµβουλές, τόσο στο περιοδικό «Τα
Νέα της Αττικής Οδού» όσο και στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.aodos.gr).

4. Υποστήριξη εκπαιδευτικών και ενηµερωτικών πρωτοβουλιών σχετικών µε την οδική ασφάλεια.

Στατιστικά στοιχεία
∆είκτες απόδοσης
Χρόνοι ανταπόκρισης

Ο µέσος όρος του χρόνου ανταπόκρισης των Αττικών ∆ιαδροµών στα περιστατικά ανήλθε για το 2008 σε 5,5 λεπτά ανά συµβάν.
Η αύξηση σε σχέση µε τους χρόνους επέµβασης που καταγράφηκαν τα δύο προηγούµενα χρόνια είναι ελάχιστη, δεδοµένης της
µεγάλης αύξησης της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδροµο. Ο χρόνος αυτός είναι κατά πολύ χαµηλότερος του χρόνου
ανταπόκρισης όλων των άλλων φορέων, κρατικών ή µη, που επεµβαίνουν στην Αττική Οδό, όπως φαίνεται και στο διάγραµµα
που ακολουθεί.
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Στατιστικές Οδικής ασφάλειας

Παρόλο που σύµφωνα µε τα σταστιστικά στοιχεία η Ελλάδα βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις όσον αφορά τον αριθµό των
θανατηφόρων τροχαίων ατυχηµάτων (στοιχεία 2007), ωστόσο η Αττική Οδός παρουσιάζει στατιστικά τους χαµηλότερους δείκτες
ατυχηµάτων από οποιονδήποτε παρόµοιο αυτοκινητόδροµο στην Ελλάδα, ενώ συγκαταλέγεται στη λίστα µε τους στατιστικά
ασφαλέστερους οδικούς άξονες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Iκανοποίηση χρηστών

Η ποιότητα της υποδοµής και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, επιβεβαιώνονται και εκτιµώνται από τους χρήστες του
αυτοκινητόδροµου.
Πρόσφατη έρευνα των Invision/Metron Analysis, που διενεργήθηκε για λογαριασµό της Αττικής Οδού, έδειξε ότι σε ποσοστό
πάνω από 92% οι χρήστες είναι πολύ ή αρκετά ικανοποιηµένοι από το επίπεδο της ασφάλειας της Αττικής Οδού.
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“οδηγώ σ’ ένα δρόµο που σέβεται το περιβάλλον”*

*1ο βραβείο ∆ιεθνούς Οδικής Οµοσπονδίας (ΙRF) για τη ∆ιαχείριση του Περιβάλλοντος

H Αττική Οδός είναι µε όλη τη σηµασία της
λέξης ένας “πράσινος” αυτοκινητόδροµος, καθώς η
προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πρωτεύον
πεδίο δραστηριοποίησης µέσα στο πλαίσιο της
ευθύνης απέναντι στην κοινωνία.
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Aττική Οδός

Προστατεύοντας το περιβάλλον

Ένα µεγάλο έργο όπως η Αττική Οδός οφείλει να εναρµονίζεται µε το φυσικό περιβάλλον, ενώ θα πρέπει ταυτόχρονα να υλοποιεί
δράσεις για την προστασία του. Ο σεβασµός και η προστασία του περιβάλλοντος αποτέλεσε βασική παράµετρο ήδη από τη
φάση κατασκευής του αυτοκινητόδροµου, ενώ από αυτόν δεν παύει να εκπορεύεται η λειτουργία του, αποδεικνύοντας στην
πράξη ότι ένας αυτοκινητόδροµος µπορεί να συνυπάρχει σε αρµονία µε τη φύση. Η διαχείριση του περιβάλλοντος στην Αττική
Οδό έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 14001:2004, ενώ η εταιρία λειτουργίας Αττικές ∆ιαδροµές έχει αποσπάσει το 1ο Βραβείο της
∆ιεθνούς Οδικής Οµοσπονδίας (IRF) στην κατηγορία «∆ιαχείριση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Οδικών Υποδοµών».
Παράλληλα, η εταιρία ΑΚΤΩΡ, leader της κατασκευής της Αττικής Οδού, έχει αποσπάσει το ευρωπαϊκό βραβείο «αειφόρου
κατασκευής» για τη ∆υτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υµηττού.

Φυτεύσεις για περισσότερο πράσινο
Οι «πράσινες ζώνες» στον αυτοκινητόδροµο αποτελούν µια φυσική ζώνη για εµφύτευση και εµπλουτισµό της χλωρίδας.
Επιπλέον, σύµφωνα µε έρευνες, η ανάπτυξη της χλωρίδας λειτουργεί ως φίλτρο απορρόφησης των εκπεµπόµενων σωµατιδίων
από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Προκειµένου να µη διαταραχθεί το φυσικό περιβάλλον, στην Αττική Οδό εκπονήθηκε
φυτοτεχνική µελέτη, η οποία πρότεινε την ανάπτυξη και καλλιέργεια ειδών συµβατών µε την υπάρχουσα χλωρίδα.
Εκτεταµένες φυτεύσεις πραγµατοποιήθηκαν εκατέρωθεν του αυτοκινητόδροµου, στα πρανή και στις διαχωριστικές νησίδες,
όπου η ανάπτυξη των φυτών είναι τέτοια, ώστε να συµβάλλει στη βελτίωση των επιπέδων της ασφάλειας. Συγκεκριµένα, στη
φάση ολοκλήρωσης της κατασκευής φυτεύτηκαν συνολικά 1.012.000 φυτά. Ειδικά στη ∆υτική Περιφερειακή Λεωφόρο
Υµηττού, έγινε προσπάθεια για πλήρη αποκατάσταση του τοπίου. Κατασκευάστηκαν σήραγγες µε την τεχνική της εκσκαφής και
επίχωσης (cut & cover), προκειµένου να µην αλλοιωθεί η φυσική εικόνα του βουνού και να διατηρηθεί η δυνατότητα εγκάρσιας
διέλευσης για την άγρια πανίδα της περιοχής. Οι κατασκευές αυτές φυτεύτηκαν µε φυτά ίδια µε της υπάρχουσας χλωρίδας, έτσι
ώστε ο αυτοκινητόδροµος να εντάσσεται οµαλά στο περιβάλλον τοπίο. Η αρχική εκτεταµένη φύτευση εκατέρωθεν του δρόµου
συµπληρώθηκε το 2007. Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκαν εκτεταµένες εργασίες φύτευσης 1.868 δένδρων, 6.626 θάµνων
και 12.210 φυτών εδαφοκάλυψης.

Για τη συντήρηση και επέκταση του πρασίνου στον αυτοκινητόδροµο, η εταιρία απασχολεί σε µόνιµη βάση εξειδικευµένο
προσωπικό. Ο εργασίες που αφορούν το πράσινο γίνονται σε καθηµερινή βάση και περιλαµβάνουν κλάδεµα, φυτεύσεις,
καθαρισµό των χόρτων, περισυλλογή σκουπιδιών, παρακολούθηση ασθενειών, λίπανση, ψεκασµούς και άρδευση.
Η άρδευση γίνεται από νερό γεώτρησης και ρυθµίζεται από κεντρικό ηλεκτρονικό σύστηµα, που προγραµµατίζεται ειδικά ανάλογα
µε τις κλιµατικές συνθήκες, έτσι ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη νερού.
Για την άρδευση ειδικά διαµορφωµένων περιοχών µε γκαζόν χρησιµοποιείται το νερό από τους βιολογικούς καθαρισµούς της
Αττικής Οδού.

Προστασία της τοπικής πανίδας
Η µη διατάραξη του φυσικού τοπίου είναι η βασική προϋπόθεση για την προστασία της τοπικής πανίδας, όπου κατασκευάζεται
ένας αυτοκινητόδροµος. Ιδιαίτερη προσπάθεια για την αποκατάσταση του φυσικού τοπίου έγινε στη ∆υτική Περιφερειακή
Λεωφόρο Υµηττού, µε την κατασκευή cut & cover, που διασφαλίζουν την εναρµόνιση του αυτοκινητόδροµου µε το φυσικό
περιβάλλον, ενώ συµβάλλουν στην προστασία της τοπικής πανίδας, καθώς δεν εµποδίζουν τις διελεύσεις των τοπικών ειδών.
Για τις διελεύσεις ζώων εκτροφής, αξιοποιήθηκαν οι υπάρχουσες υπόγειες διαβάσεις του αυτοκινητόδροµου.
Την τοπική πανίδα προστατεύει επίσης η υψηλή περίφραξη, ενώ ειδική πρόβλεψη έχει γίνει για να µην προσκρούουν στα γυάλινα
πετάσµατα τα διερχόµενα πουλιά, µε την τοποθέτηση ειδικών αυτοκόλλητων βάσει διεθνών προδιαγραφών.

05κεφάλαιο
Η κοινωνική µας ευθύνη
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Αντιπληµµυρική θωράκιση
Ήδη από τη φάση κατασκευής της Αττικής Οδού, διευθετήθηκαν οµαλά όλα τα µεγάλα ρεύµατα, οι χείµαρροι και τα ποτάµια τα οποία
συναντούσε ο δρόµος στη χάραξή του, προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία των οχηµάτων αλλά και η βελτίωση
της ροής των οµβρίων υδάτων στο λεκανοπέδιο. Τα αποχετευτικά και αντιπληµµυρικά έργα πραγµατοποιήθηκαν µε σεβασµό στη
φύση και αποτελούν το ενδιάµεσο τµήµα (λόγω γεωγραφικής θέσης) του συνολικού και ενιαίου σχεδιασµού αντιπληµµυρικών έργων
για την Αττική, συµβάλλοντας στην αντιπληµµυρική προστασία της πρωτεύουσας.

Αναδάσωση και αποκατάσταση λατοµείων
Η Αττική Οδός, εκµεταλλευόµενη τη µεγάλη παραγωγή εκσκαφής από τα επιµέρους εργοτάξια και σε συνεργασία µε τον Οργανισµό
Αθήνας και τη ∆ιεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής, ξεκίνησε µια προσπάθεια αποκατάστασης (µορφολογικής και περιβαλλοντικής) των
διαταραγµένων ανάγλυφων των παλιών λατοµικών χώρων. Τελικός στόχος ήταν η αναδάσωσή τους και η δηµιουργία προϋποθέσεων
ίδρυσης χώρων αναψυχής, πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλητισµού. Με την εποπτεία του Οργανισµού Αθήνας και των ∆ασικών
Υπηρεσιών, αξιοποιήθηκαν πάνω από 15.000.000 κυβικά των εκσκαφών και αναπλάσθηκαν τα παλιά λατοµεία. Αξίζει να τονισθεί
ότι µετά το πέρας της αποκατάστασης των λατοµικών χώρων δηµιουργούνται χώροι υπερτοπικού πρασίνου προς όφελος των κα-
τοίκων των περιοχών αυτών. Στους χώρους αυτούς η τοπική αυτοδιοίκηση δηµιουργεί χώρους περιπάτου και αναψυχής, χώρους
για πολιτιστικές εκδηλώσεις αλλά και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Λιγότερα καύσιµα/λιγότερη ρύπανση
Σύµφωνα µε τις µελέτες και εκτιµήσεις αρµόδιων φορέων, ένα αυτοκίνητο µέσου κυβισµού (1.400 κ.ε.) κατα-
ναλώνει 60% λιγότερη βενζίνη όταν χρησιµοποιεί την Αττική Οδό από όση όταν χρησιµοποιεί το αστικό
υπερφορτωµένο δίκτυο (όπου κινείται µε µέση ταχύτητα µόλις 20 χλµ/ώρα). Η µείωση στην κατανά-
λωση καυσίµων - εκτός από τη σηµαντική οικονοµία που συνεπάγεται για το χρήστη του αυτοκινητό-
δροµου - είναι µεγάλης οικολογικής σηµασίας, δεδοµένου ότι περιορίζει την ατµοσφαιρική
ρύπανση.
Στην Αττική Οδό η ατµοσφαιρική ρύπανση παρακολουθείται συστηµατικά µέσω 8 σταθµών
που βρίσκονται εγκαταστηµένοι σε καίρια σηµεία του αυτοκινητόδροµου.
Παράλληλα, επειδή τα οχήµατα στην Αττική Οδό κυκλοφορούν σε ενδεδειγµένες τα-
χύτητες και άριστο οδόστρωµα, παρατηρείται σηµαντική µείωση στη φθορά των ελα-
στικών, των αναρτήσεων κλπ. Η µείωση αυτή δεν είναι µόνον οικονοµικά
συµφέρουσα για τους οδηγούς, αλλά επιπλέον συµβάλλει στη µείωση της πα-
ραγωγής απορριµµάτων.



Περιορισµός ηχορύπανσης
Με την αποφόρτιση του κεντρικού άξονα κυκλοφορίας της Αττικής, εκτός από τη µείωση της ατµοσφαιρικής
ρύπανσης, σηµαντική µείωση παρατηρείται και στην ηχορύπανση. Εξάλλου, ειδικά για τη µείωση των θορύβων
στην Αττική Οδό έχει γίνει ανάλογη µελέτη και εφαρµόζονται ουσιαστικά αντιθορυβικά µέτρα, σε συνάρτηση µε την
εδαφική διαµόρφωση και τις ανάγκες κάθε περιοχής. Συγκεκριµένα, έχουν τοποθετηθεί ηχοπετάσµατα συνολικής
έκτασης αρκετών χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων καθώς και ακουστικές ζώνες προκηπίων και αναχωµάτων
µε ειδικές φυτεύσεις. Για τη διαρκή παρακολούθηση του επιπέδου των θορύβων λειτουργούν στην Αττική
Οδό 8 αυτόµατοι σταθµοί µέτρησης θορύβου.
Η προσπάθεια για τoν περιορισµό της ηχορύπανσης αναγνωρίσθηκε µε το βραβείο “Decibel d’ Or”
που απένειµε στην Αττική Οδό το Conseil National de Bruit της Γαλλίας (Εθνικό Συµβούλιο µελέτης
του θορύβου).
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Ανακύκλωση
Η ιδιαίτερη µέριµνα για τη διαχείριση απορριµµάτων έχει οδηγήσει την Αττική Οδό σε προσεκτική επιλογή των υλικών που
χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή και χρησιµοποιούνται για την περαιτέρω λειτουργία του αυτοκινητόδροµου. Στην
κατεύθυνση αυτή έχουν προτιµηθεί υλικά τα οποία µπορούν να υποστούν ανακύκλωση.
Το µεγάλο πρόγραµµα ανακύκλωσης που υλοποιείται στην Αττική Οδό περιλαµβάνει τα απόβλητα από τη λειτουργία των
γραφείων (χαρτί, toner, πλαστικό κλπ.), απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οθόνες
κλπ.), και κάθε είδους απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία του ίδιου του αυτοκινητόδροµου (ορυκτέλαια, παλαιά
αυτοκίνητα, συσσωρευτές, ανταλλακτικά-σιδερικά, απόβλητα πρασίνου κλπ.).
Ενδεικτικά οι ποσότητες υλικών που ανακυκλώθηκαν το 2008 ήταν:

Χαρτί 4 τόνοι.
Σίδερα/αλουµίνια 40 τόνοι.
Πλαστικό 5 τόνοι.
Μπαταρίες 13 τόνοι.
Ελαστικά 4,5 τόνοι.
Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές 11 τόνοι.
Οχήµατα 10 τόνοι.
Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια 1 τόνος.

Πολιτιστική κληρονοµιά
Η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς αποτελεί διεθνώς κοµµάτι της περιβαλλοντικής διαχείρισης και απαιτεί ιδιαίτερη
µέριµνα. ∆εδοµένου ότι η Αττική είναι ένας τόπος µε µακραίωνη ιστορία, ήταν αναµενόµενο η κατασκευή της Αττικής Οδού να
αποκαλύψει ίχνη παλαιότερου πολιτισµού. Η µέριµνα για τη διαφύλαξη και ανάδειξη της κληρονοµιάς αυτής, οδήγησε στην
οργάνωση και πραγµατοποίηση της µεγαλύτερης ανασκαφής που έγινε ποτέ στο Λεκανοπέδιο, η οποία έφερε στο φως πλήθος
πολύτιµων ευρηµάτων.



Η Αττική Οδός είναι εξ ορισµού συνδεδεµένη µε
τις οδικές µετακινήσεις, ένα κοινωνικό αγαθό που αποτελεί
αναπόσπαστο παράγοντα εξέλιξης και προόδου µιας κοινω-
νίας. Στο πλαίσιο της ευθύνης απέναντι στην κοινωνία η Αττική
Οδός συµβάλλει µε ποικίλες δράσεις στην εκπαίδευση ενηλί-
κων αλλά και παιδιών στην οδική ασφάλεια.
Η ευρύτερη κοινωνική προσφορά της Αττικής Οδού περιλαµ-
βάνει επιπλέον δράσεις στήριξης µη κερδοσκοπικών οργανι-
σµών, σχολείων κλπ.
Παράλληλα, η Αττική Οδός µεριµνά για την προαγωγή του πο-
λιτισµού, υλοποιώντας επιλεκτικά ενέργειες στην κατεύθυνση
αυτή.
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“η Αττική Οδός µου µαθαίνει πολλά για την οδική ασφάλεια”

*26.761 παιδιά έχουν παρακολουθήσει µέχρι σήµερα την ειδική εκπαιδευτική θεατρική παράσταση
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Στηρίζοντας την κοινωνία και τον πολιτισµό

Συµβολή στην οδική ασφάλεια
Στις Αττικές ∆ιαδροµές απονεµήθηκε το 2005 το 1ο Ευρωπαϊκό βραβείο του International Road Federation (IRF), δηλαδή της
∆ιεθνούς Ένωσης Αυτοκινητοδρόµων, για τη συµβολή της εταιρίας στην οδική ασφάλεια.
Η οδική ασφάλεια συνιστά βασική παράµετρο τόσο των υποδοµών όσο και της λειτουργίας της Αττικής Οδού. Οι προδιαγραφές
κατασκευής και η υψηλού επιπέδου εποπτεία, επέµβαση και συντήρηση, συµβάλλουν στο να γίνουν όσο είναι δυνατόν πιο
ασφαλείς οι µετακινήσεις των οδηγών στον αυτοκινητόδροµο.
Οι ετήσιες έρευνες πιστοποιούν ότι και οι χρήστες του αυτοκινητόδροµου αξιολογούν πολύ υψηλά το αίσθηµα ασφάλειας που
νιώθουν οδηγώντας στην Αττική Οδό.
Με την πεποίθηση ότι η οδική ασφάλεια είναι θέµα παιδείας και µε βαθιά αίσθηση κοινωνικής ευθύνης, η Αττική Οδός υλοποιεί
δράσεις που ενηµερώνουν και εκπαιδεύουν το κοινό σε αυτή την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, έχει ως αρχή της να στηρίζει
ουσιαστικές ενέργειες που πραγµατοποιούνται από διάφορους φορείς στον τοµέα της οδικής ασφάλειας, καθώς και να
καλλιεργεί συνεργασίες µε στόχο την παραγωγή έργου που θα δώσει ώθηση στην οδική ασφάλεια στην Ελλάδα. Στόχος είναι
η δηµιουργία ευσυνείδητων οδηγών, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων.

Οι δράσεις
Ετήσιες καµπάνιες οδικής ασφάλειας
Από το 2007, η Αττική Οδός υλοποιεί ειδικές καµπάνιες, που σχεδιάζονται έτσι ώστε να καλύπτουν σηµαντικά θέµατα που
αφορούν τους οδηγούς αυτοκινήτων, επιβάτες και αναβάτες µοτοσικλετών, εκπαιδεύοντας σε βασικά θέµατα οδικής ασφάλειας
(χρήση ζώνης - κράνους, παιδικό κάθισµα, αλκοόλ, κινητό τηλέφωνο κ.ά.). Οι καµπάνιες αυτές πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο
στους µεγαλύτερους Αθηναϊκούς ραδιοφωνικούς σταθµούς, εφηµερίδες, περιοδικά, αλλά και στο internet, ενώ έντυπα µε
µηνύµατα για την οδική ασφάλεια διανέµονται στους χρήστες του αυτοκινητόδροµου. Οι καµπάνιες συνήθως συνδυάζονται µε
διαγωνισµούς, οι νικητές των οποίων κερδίζουν δώρα που σχετίζονται κάθε φορά µε το θέµα της καµπάνιας, όπως παιδικά
καθίσµατα ασφαλείας για το αυτοκίνητο, δωρεάν µαθήµατα ασφαλούς οδήγησης µοτοσικλέτας κλπ.
Η πρόσφατη καµπάνια για την οδική ασφάλεια των µοτοσικλετιστών, απέσπασε το 1ο βραβείο στο πλαίσιο του Συνεδρίου «CEO
& CSR 2009» που διοργάνωσε η Money Conference σε συνεργασία µε την EuroCharity.

Μεµονωµένες διαφηµιστικές ενέργειες
Καταχωρίσεις - Άρθρα
Εκτός των καθιερωµένων ετήσιων διαφηµιστικών εκστρατειών, µεµονωµένες καταχωρίσεις και άρθρα δηµοσιεύονται στον
ειδικό τύπο, προωθώντας τη σωστή οδηγική συµπεριφορά (πχ. περιοδικά αυτοκινήτων, φορτηγών).

∆ιανοµή ενηµερωτικού/ εκπαιδευτικού υλικού που σχετίζεται µε την οδική ασφάλεια.
Από τις εκδόσεις ξεχωρίζουν για την µεγάλη απήχηση που είχαν:

H έκδοση και διανοµή του βιβλίου του πρώην οδηγού αγώνων ράλι, Τάσου Μαρκουΐζου, του γνωστού Ιαβέρη, που
περιέχει χρήσιµες συµβουλές για τους οδηγούς.
To εκπαιδευτικό DVD που δηµιουργήθηκε σε συνεργασία µε την Εθνική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας και το Σύλλογο
Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.
Ο Οδηγός 74 σελίδων µε µυστικά ασφαλούς οδήγησης για µοτοσικλέτες, που δηµιουργήθηκε σε συνεργασία µε την Cali-
fornia Superbike School.
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Το ανακλαστικό γιλέκο ασφαλείας, το αλκοολόµετρο και το ανακλαστικό σακίδιο µε τριγωνικό σχήµα, τα οποία είτε
µοιράστηκαν σε όλους τους χρήστες και συνδροµητές του αυτοκινητόδροµου είτε µπήκαν ως ένθετα σε γνωστά περιοδικά
αυτοκινήτου.
Ειδικά παιδικά καθίσµατα για το αυτοκίνητο, τα οποία δόθηκαν σε γονείς, στο πλαίσιο της καµπάνιας που
δηµιουργήθηκε για την προώθηση της προστασίας του παιδιού στο αυτοκίνητο, σε συνεργασία µε το Σωµατείο Αντιµετώπισης
Παιδικού Τραύµατος.
Έντυπο για τη σωστή χρήση της ΛΕΑ, το οποίο δηµιουργήθηκε σε συνεργασία µε το ΕΚΑΒ.
Έντυπο για τη σωστή οδήγηση και τους κανόνες ασφάλειας στις σήραγγες.
Έντυπο για την ασφάλεια των παιδιών στο αυτοκίνητο.
Έντυπα που απευθύνονται σε παιδιά για σωστή συµπεριφορά όταν κυκλοφορούν ως πεζοί, ως οδηγοί
ποδήλατου και ως επιβάτες στο αυτοκίνητο.
Έντυπο µε οδηγίες για την ασφαλή φόρτωση των φορτηγών.

Εκπαιδευτικά προγράµµατα

Για ενήλικες
Σε συνδυασµό µε τις εκστρατείες, οργανώνονται δράσεις όπως:
Το πρόγραµµα οδηγικής αξιολόγησης µε τη χρήση προσοµοιωτών οδήγησης 4ης γενιάς. Το πρόγραµµα δηµιουργήθηκε σε
συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Πατρών και τις Σχολές Οδηγών Ζωγράφος Α.Ε. και το παρακολούθησαν περίπου 1.000 άτοµα.

Η ετήσια εκδήλωση «Νύχτες χωρίς Ατυχήµατα», που οργανώνεται σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
«Πάνος Μυλωνάς». Υπολογίζεται ότι το 2008 εκτέθηκαν στο µήνυµα περίπου 10.000 άτοµα.

Για παιδιά
Τα παιδιά αποτελούν για την Αττική Οδό πολύ σηµαντικό κοινό, καθώς η σωστή οδική συµπεριφορά χτίζεται από νωρίς.

Σε συνεργασία µε το ΙΟΑΣ, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» η Αττική Οδός από το 2009 στηρίζει το
εκπαιδευτικό διαδραστικό πρόγραµµα για την οδική ασφάλεια, στο οποίο συµµετέχουν νηπιαγωγεία και δηµοτικά
σχολεία της Αττικής, µε στόχο εκπαίδευσης περίπου 7.000 παιδιά το χρόνο.
Η Αττική Οδός έχει προχωρήσει στην παραγωγή εκπαιδευτικής θεατρικής παράστασης για παιδιά του δηµοτικού µε
τίτλο «ο Αττικούλης και η Αχδενπροσεξούλα», ένα έργο που γράφτηκε αποκλειστικά για την Αττική Οδό από την Ειρήνη Φιλ.
Κουτσαύτη και σκηνοθέτησε η Μαίρη Ιγγλέση. Την παράσταση, που ανεβαίνει µε τεράστια επιτυχία επί τρεις συνεχείς χρονιές,
έχουν παρακολουθήσει µέχρι σήµερα 26.761 παιδιά!

Συνεργασίες µε Φορείς και Ινστιτούτα για την οδική ασφάλεια
Για την επίτευξη του στόχου τους, οι Αττικές ∆ιαδροµές και η Αττική Οδός συνεργάζονται µε τους περισσότερους φορείς που
εµπλέκονται στην οδική ασφάλεια στη χώρα µας, αλλά και στο εξωτερικό.

Ενδεικτικά αναφέρουµε στη χώρα µας την Εθνική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, το
Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ), πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, όπως το
πανεπιστήµιο Πάτρας και Θεσσαλίας, σωµατεία όπως το Σωµατείο Αντιµετώπισης Παιδικού Τραύµατος και το ΕΥΘΥΤΑ, το
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», κ.ά.
Οι διεθνείς συνεργασίες περιλαµβάνουν το Εθνικό Ερευνητικό Συµβούλιο για τις Μεταφορές (Transportation Research Board
of the National Academies-TRB), τη ∆ιεθνή Ένωση Αυτοκινητοδρόµων (International Bridge, Tunnel and Turnpike Associa-
tion-ΙΒΤΤΑ), τη ∆ιεθνή Οδική Οµοσπονδία (International Road Federation-IRF), την Ευρωπαϊκή Οδική Οµοσπονδία (Euro-
pean Road Federation-ERF) τον Ευρωπαϊκό φορέα οδικής ασφάλειας CAST κ.ά.

Συµµαχία για την ασφάλεια και τον πολιτισµό στο δρόµο
Η Αττική Οδός συµµετέχει από την άνοιξη του 2009 στην οµώνυµη συµµαχία που συστάθηκε µε την πρωτοβουλία του
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», της οποίας τα µέλη έχουν δεσµευθεί να υλοποιούν δράσεις για την
προαγωγή της οδικής ασφάλειας στη χώρα µας. Η Αττική Οδός έχει αναλάβει τον τοµέα της εκπαίδευσης των
παιδιών στην οδική ασφάλεια.

Οργάνωση Ηµερίδων οδικής ασφάλειας
Μέχρι σήµερα έχουν οργανωθεί 3 ηµερίδες, στις οποίες συµµετείχαν οι
περισσότεροι εµπλεκόµενοι φορείς στην οδική ασφάλεια (τροχαία, ΕΚΑΒ,
πυροσβεστική, αστυνοµία, ΤΕΟ, άλλοι αυτοκινητόδροµοι, κ.ά.). Οι
ηµερίδες χαρακτηρίστηκαν επιτυχείς και βοήθησαν να εξαχθούν
χρήσιµα συµπεράσµατα για τη βελτίωση των συνθηκών οδικής
ασφάλειας στη χώρα µας.
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Προσφορά στην τοπική κοινωνία

Χώροι αθλητισµού - ψυχαγωγικά πάρκα
Η Αττική Οδός, προκειµένου να ενταχθεί αρµονικά στο οικιστικό και φυσικό περιβάλλον, όπως και να αποδώσει οφέλη στις
τοπικές κοινωνίες/δήµους από τους οποίους διήλθε, αξιοποίησε, µε τη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις ανισόπεδες
διαβάσεις και τα σκεπαστά του αυτοκινητόδροµου. Στα σηµεία αυτά δηµιουργήθηκαν χώροι άθλησης και αναψυχής, οι οποίοι
βελτιώνουν την όψη της πόλης, δίνουν ανάσα ζωής στους κατοίκους και αποτελούν γέφυρες κοινωνικής και πολιτιστικής
δραστηριότητας.

Ευρύτερη κοινωνική προσφορά
Η κοινωνική προσφορά της Αττικής Οδού περιλαµβάνει επίσης τη στήριξη µη κερδοσκοπικών οργανισµών -όπως οι
Γιατροί χωρίς Σύνορα και η Φλόγα - του ΕΚΑΒ, µειονοτικών οµάδων, των πυρόπληκτων της Ηλείας το 2007, την
αποστολή εκπαιδευτικού υλικού σε σχολεία, κ.α.

Συµµετοχή στο πρόγραµµα Amber Alert
Η Αττική Οδός συνεργάζεται µε το «Χαµόγελο του Παιδιού» για το Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραµµα
Ειδοποίησης των Πολιτών σε περίπτωση εξαφάνισης παιδιών (Amber Alert).
Η οργάνωση το «Χαµόγελο του Παιδιού» έχει αναλάβει στην Ελλάδα την εγκατάσταση και
υλοποίηση του προγράµµατος Amber Alert µε στόχο την άµεση και έγκυρη ενηµέρωση της
κοινής γνώµης για την εξαφάνιση κάποιου παιδιού.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, το µήνυµα και τα στοιχεία που αφορούν το παιδί
προβάλλονται στις πινακίδες ηλεκτρονικών µηνυµάτων (vms) που βρίσκονται στον
αυτοκινητόδροµο, έτσι ώστε να µπορέσουν να το δουν όσο το δυνατόν
περισσότεροι πολίτες.
Η χρήση των ηλεκτρονικών πινακίδων για την προβολή τέτοιων
µηνύµατων γίνεται κατ’ εξαίρεση, και ειδικά για να εξυπηρετηθεί η
έκτακτη ανάγκη της ανεύρεσης ενός χαµένου παιδιού, δεδοµένου
ότι οι πινακίδες αυτές προορίζονται για την ενηµέρωση των
χρηστών του αυτοκινητόδροµου σχετικά µε την κυκλοφορία
και οτιδήποτε έκτακτο µπορεί να έχει συµβεί στο δρόµο.
Η µέχρι σήµερα ανταπόκριση των χρηστών της Αττικής
Οδού κάθε φορά που προβάλλεται κάποιο µήνυµα
Amber Alert, αποδεικνύει ότι το κοινό είναι ιδιαίτερα
πρόθυµο να συµβάλει στην τόσο σηµαντική αυτή
συλλογική προσπάθεια.
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Πολιτισµός

Aνάδειξη αρχαιολογικών ευρηµάτων
Η Αττική Οδός είναι ένα έργο πρωτοποριακό που κατασκευάστηκε για το σήµερα και το µέλλον, µε σεβασµό στο παρελθόν και
την πολιτιστική κληρονοµιά της χώρας µας.
Η ανασκαφή που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο κατασκευής της Αττικής Οδού αποκάλυψε πλήθος αρχαιολογικών ευρηµάτων
από τη νεολιθική, την κλασική, τη ρωµαϊκή και την υστερορωµαϊκή εποχή αλλά και τους ελληνιστικούς χρόνους, φέρνοντας την
Αττική πιο κοντά στην ιστορία της.
Περίπου 200 ειδικευµένοι αρχαιολόγοι, συντηρητές και τεχνίτες εργάστηκαν σε όλες τις πτυχές του έργου µε σκοπό τη
διερεύνηση, τον εντοπισµό, την καταγραφή και την ανάδειξη των στοιχείων της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Οι επιστήµονες
αξιολόγησαν τη σηµαντικότητα των ευρηµάτων, τα οργάνωσαν και επέβλεψαν τις εργασίες που χρειάστηκαν για να έλθουν στην
επιφάνεια. Οι ανασκαφές, που πάντα προηγούνται των χωµατουργικών εργασιών, αποκάλυψαν σηµαντικό υλικό τόσο από τη
νεολιθική εποχή όσο και από τους υπόλοιπους ιστορικούς χρόνους, το οποίο αποδόθηκε στην Αρχαιολογική αρχή και
φυλάσσονται σε µουσειακό χώρο.

Στήριξη της δηµοτικής πολιτιστικής δραστηριότητας
Η Αττική Οδός, αναγνωρίζοντας το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάδειξη της πολιτιστικής παράδοσης και στην
προώθηση των τεχνών, στο πλαίσιο της άριστης συνεργασίας της µε τους κατά τόπους ∆ήµους της Αττικής, στηρίζει πολυάριθµες
διοργανώσεις δηµοτικών φεστιβάλ.
Οι δηµοφιλείς αυτές διοργανώσεις είναι ένα µέσον για το ευρύ κοινό των τοπικών κοινωνιών να παρακολουθήσουν
ενδιαφέροντα πολιτιστικά δρώµενα από το χώρο της µουσικής, του χορού και του θεάτρου.

Συµβολή στην ιστορική επιστηµονική έρευνα
Η έκδοση του αρχαιολογικού λευκώµατος «Αττικής Οδού Περιήγηση», που πραγµατοποιήθηκε το 2006 και η οποία
περιλαµβάνει τα αρχαιολογικά ευρήµατα της µεγάλης ανασκαφής που συνόδευσε την κατασκευή της Αττικής Οδού, είναι η
πρώτη σε µια σειρά αξιόλογων εκδοτικών ενεργειών.
Σηµαντική συµβολή στην ιστορική µελέτη των οδικών δικτύων της Αττικής αποτελεί η έκδοση των παλαιών χαρτών του Γιόχαν
Άγκουστ Κάουπερτ, η οποία υλοποιήθηκε µε τη υποστήριξη της Αττικής Οδού και µε την επιµέλεια του καθηγητή αρχαιολόγου
Μανόλη Κορρέ.
Η έκδοση αποτελεί σταθµό για τον επιστηµονικό χώρο της µελέτης του αρχαίου οδικού δικτύου, καθώς ο Κάουπερτ δηµιούργησε
το χαρτογραφικό υπόβαθρο της Αττικής.
Πρόκειται για τους πρώτους χάρτες που κατέγραψαν την Αττική µε πολλές λεπτοµέρειες για το φυσικό πλούτο, την οίκηση, τις
καλλιέργειες και φυσικά το οδικό δίκτυο, και χρονολογούνται στα 1875-1894. Για τη χαρτογράφηση, που έγινε βάσει
παραγγελίας του Γερµανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, ο Κάουπερτ ηγήθηκε µιας οµάδας άριστων επιστηµόνων του Τµήµατος
Χαρτογραφήσεων της Γενικού Επιτελείου της Πρωσίας.
Με πρωτοβουλία της Αττικής Οδού, αντίτυπα της έκδοσης έχουν σταλεί σε βιβλιοθήκες και Ιδρύµατα στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, κάνοντας έτσι το πολύτιµο υλικό προσβάσιµο στους µελετητές.
Την επανέκδοση των χαρτών του Κάουπερτ θα συµπληρώσει η έκδοση της µελέτης «Αρχαίοι ∆ρόµοι της Αττικής», µια συσχέτιση
του αποτυπωµένου στους Χάρτες οδικού δικτύου µε το σηµερινό οδικό δίκτυο, και πάλι υπό την επιµέλεια του Μανόλη Κορρέ.

Νέοι δρόµοι και στην τέχνη
Η Αττική Οδός προωθεί την τέχνη, στηρίζοντας εικαστικά δρώµενα και πρωτοβουλίες. Στον ίδιο τον αυτοκινητόδροµο, η
συνεργασία µε τη γλύπτρια τοπίου Νέλλα Γκόλαντα οδήγησε σε ένα αισθητικό αποτέλεσµα µοναδικό, καθώς η ∆υτική
περιφερειακή Υµηττού έχει χαρακτηριστεί ως «δρόµος- γλυπτό», ενώ οι συγκεκριµένες γλυπτικές παρεµβάσεις κέρδισαν
σηµαντική διάκριση στον Πανευρωπαϊκό ∆ιαγωνισµό 2004 Εuropean Urban Prize for Urban Public Space, µια διοργάνωση του
Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης της Βαρκελώνης και των Ινστιτούτων Αρχιτεκτονικής της Γαλλίας, ∆ανίας και Αυστρίας.
Εντυπωσιακή είναι η αποτύπωση σε αεροφωτογραφία του κόµβου Κατεχάκη, που έχει σχεδιασθεί σαν ένα τεράστιο φύλλο.



Ένα µεγάλο έργο όπως η Αττική Οδός δηµιούργησε
πλήθος νέων θέσεων εργασίας. Η φιλοσοφία της Αττικής
Οδού, που θέλει τον ανθρώπινο παράγοντα τον πιο
σηµαντικό για την ανάπτυξη και την εξέλιξη και θεωρεί την
αναγνώριση της προσφοράς του κάθε εργαζόµενου
ουσιαστικό κίνητρο, βρίσκει την εφαρµογή της στη διαρκή
µέριµνα για τους εργαζόµενους.
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“για µένα είναι κίνητρο να αναγνωρίζουν τη δουλειά µου”*

* ο Aνδρέας Βασάλος είναι ένας από τους 1.200 εργαζόµενους στην Αττική Οδό
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Ιατρική φροντίδα για τους εργαζόµενους
Η Αττική Οδός διαθέτει Ιατρείο Εργασίας, ενταγµένο στο Τµήµα Υγείας και Ασφάλειας (Υ&Α) Εργασίας,
το οποίο παρέχει ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας των
εργαζoµένων. Κάθε εργαζόµενος, από τη στιγµή της πρόσληψής του, υποβάλλεται σε πλήρη
ιατρικό έλεγχο ανάλογα µε την ειδικότητά του, ενώ οι εξετάσεις του επαναλαµβάνονται ανά
διετία. Το Τµήµα Υγείας και Ασφάλειας (Υ&Α) Εργασίας καταβάλλει συνεχή προσπάθεια
για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε κάθε θέση, πραγµατοποιώντας καθηµερινά
ελέγχους υγιεινής στους χώρους εργασίας και εκπαιδεύοντας τους εργαζόµενους
στις πρακτικές που πρέπει να ακολουθούν ώστε να παραµένουν ασφαλείς σε ένα
υγιεινό εργασιακό περιβάλλον. Το Ιατρείο Εργασίας έχει επιπλέον οργανώσει
περιφερειακά ιατρεία σε κοµβικά σηµεία της Αττικής Οδού και έχει εκπαιδεύσει
ικανό αριθµό εργαζοµένων στην παροχή πρώτων βοηθειών.

Φροντίζοντας τους εργαζόµενους

Θέσεις εργασίας
Το έργο της Αττικής Οδού απασχόλησε άµεσα, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του, περίπου 5.000 εργαζόµενους
διαφόρων ειδικοτήτων, από απλούς εργατοτεχνίτες έως ανώτατα τεχνικά και διοικητικά στελέχη. Σύµφωνα µε µελέτες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τέτοιου µεγέθους έργα, ο αριθµός των έµµεσα απασχολούµενων στη βιοµηχανία δοµικών
υλικών, στο εµπόρια και στις υπηρεσίες διπλασιάζεται. Συνεπώς, σε ό,τι αφορά την Αττική Οδό, µπορούµε να µιλάµε
για ένα έµµεσα απασχολούµενο δυναµικό 10.000 ανθρώπων, εκ των οποίων περίπου 700 ήταν συνεργάτες στην
παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών (Μελετητές, Ερευνητές, Νοµικοί, Τεχνικοί Σύµβουλοι, Οικονοµικοί Σύµβουλοι,
Ασφαλιστές, Στελέχη Τραπεζών, Σύµβουλοι Επικοινωνίας και Στελέχη Εταιριών Προβολής). Με την περάτωση των
εργασιών κατασκευής και τη λειτουργία του έργου, δηµιουργήθηκαν περίπου 1.200 νέες θέσεις µόνιµης εργασίας.

Ασφάλεια στον εργασιακό χώρο
Η ελαχιστοποίηση των ατυχηµάτων στο χώρο της εργασίας αποτέλεσε εξ αρχής πρωταρχικό στόχο της εταιρίας, τον
οποίο και πέτυχε µέσω της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού των διοδίων, των περιπόλων και των οµάδων
επέµβασης σε θέµατα ασφάλειας στην εργασία. Έτσι, το ποσοστό των ατυχηµάτων είναι πολύ µικρό σε σχέση µε τις µέχρι
σήµερα εργατοώρες.
Η εφαρµογή του ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων στην Αττική Οδό
έχει πιστοποιηθεί κατά OHSAS 18001: 2007 από την TUV HELLAS.
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∆ραστηριότητες του Ιατρείου Εργασίας

Σεµινάρια υγιεινής και ασφάλειας
Εκπαίδευση όλων των εργαζοµένων σε θέµατα Υ&Α της Εργασίας, από κοινού µε τους τεχνικούς ασφάλειας της εταιρίας.

Μετρήσεις παραγόντων στον εργασιακό χώρο
Μετρήσεις παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος, σε συνεργασία µε το Πολυτεχνείο Θεσσαλίας.

Εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου και εισηγήσεις προς την εταιρία για λήψη των αναγκαίων µέτρων.

Εθελοντικές αιµοδοσίες
Οργάνωση µιας από τις µεγαλύτερες τράπεζες αίµατος στην Ελλάδα, µε παροχές σε όλους τους εργαζόµενους και τους συγγενείς
τους.

Εµβολιασµοί
Προστασία των εργαζοµένων µε αντιτετανικό εµβολιασµό και εµβολιασµούς έναντι της ηπατίτιδας Α και Β.

Προγράµµατα αγωγής υγείας
Καθηµερινές επισκέψεις των Επισκεπτριών Υγείας στους χώρους εργασίας, συµβουλές και ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων,
παροχή ενηµερωτικών εντύπων για σηµαντικά θέµατα (µητρικός θηλασµός, τεστ Παπανικολάου, αυτοεξέταση του στήθους,
προγεννητικός έλεγχος, εγκυµοσύνη, ατοµική υγιεινή κ.ά.), Προγράµµατα Αγωγής Υγείας για κρίσιµα θέµατα όπως η
αντισύλληψη, το κάπνισµα, AIDS, ηπατίτιδες A, B και C, κ.ά.

Υποτροφία στα παιδιά των εργαζοµένων
Αναγνωρίζοντας τη µέγιστη σηµασία της Παιδείας για το µέλλον των νέων, η Αττική Οδός έχει θεσπίσει µία ετήσια
υποτροφία στη µνήµη του ∆ηµήτρη Παπαµιχαήλ, εκ των πρωτεργατών της δηµιουργίας του αυτοκινητόδροµου. Η
υποτροφία «∆ηµήτρης Παπαµιχαήλ» απονέµεται κάθε χρονιά στο µαθητή ή µαθήτρια που µεταξύ των παιδιών των
εργαζοµένων της Αττικής Οδού εισάγεται µε την καλύτερη βαθµολογία σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ εντός ή εκτός Αθηνών.

Eιδική µέριµνα για τους εργαζόµενους και
τις οικογένειές τους
Η Αττική Οδός αποδεικνύει έµπρακτα το ενδιαφέρον για τους ανθρώπους της, µε µια σειρά πρωτοβουλιών:

Ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη όλου του προσωπικού.
Μηνιαίο επίδοµα παιδικού σταθµού για τους γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Πλήρης κάλυψη εξόδων καλοκαιρινής κατασκήνωσης για τα παιδιά 6-14 ετών.
∆ώρα γάµου και γέννησης παιδιού.
Eπιβραβεύσεις και δώρα για τους εργαζόµενους και τα παιδιά τους στο τέλος κάθε χρονιάς.
Ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων των εργαζοµένων, µε τη δηµιουργία οµάδων
ποδοσφαίρου και µπάσκετ.
Κατάθεση χρηµάτων σε φιλανθρωπικά ιδρύµατα σε περίπτωση απώλειας
συγγενούς α’ βαθµού.
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Βραβεύσεις

Περιβάλλον
2003: ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ/ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ
Στην Αττική Οδό έχει γίνει ειδική µελέτη και έχουν ληφθεί µέτρα για τη συστηµατική αντιµετώπιση
του θορύβου. Ειδικά ηχοπετάσµατα πολλών χιλιοµέτρων έχουν τοποθετηθεί στον
αυτοκινητόδροµο, µειώνοντας αποτελεσµατικά το θόρυβο από τη λειτουργία του.
Η προσπάθεια αναγνωρίσθηκε µε το Prize Decibel D’ Or από το Conseil National de Bruit της
Γαλλίας (Εθνικό Συµβούλιο µελέτης του θορύβου) στην κατηγορία «Πόλη και Οδικές
Μεταφορές» για το πρόγραµµα «∆ιαχείριση και µείωση της ηχορύπανσης στην Αττική Οδό».

2004: ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΟΥ/ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ
Η κατασκευή του σύγχρονου αυτοκινητόδροµου συνδυάστηκε µε την τέχνη, µέσω της
συνεργασίας µε τη γλύπτρια τοπίου Νέλλα Γκόλαντα, η οποία οδήγησε σε ένα αισθητικό
αποτέλεσµα µοναδικό, καθώς η ∆υτική περιφερειακή Υµηττού έχει χαρακτηριστεί ως «δρόµος-
γλυπτό». Οι γλυπτικές παρεµβάσεις στο κοµµάτι αυτό της Αττικής Οδού κέρδισαν σηµαντική
διάκριση στον Πανευρωπαϊκό ∆ιαγωνισµό 2004 Εuropean Urban Prize for Urban Public
Space, µια διοργάνωση του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης της Βαρκελώνης και των Ινστιτούτων
Αρχιτεκτονικής της Γαλλίας, ∆ανίας και Αυστρίας.

2008: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ 1o ΒΡΑΒΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ Ο∆ΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ (IRF)
Οι φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης (αντιπληµµυρικά έργα,
αποκατάσταση και αναδάσωση παλαιών λατοµείων, µέτρα αντιθορυβικής προστασίας,
εµπλουτισµός της τοπικής χλωρίδας µε εκτεταµένες φυτεύσεις, διαρκής συντήρηση πρασίνου,
προστασία της τοπικής πανίδας, διαµόρφωση «σκεπαστών» σε χώρους άθλησης και
αναψυχής, ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, πλήρες πρόγραµµα ανακύκλωσης)
επιβραβεύθηκαν µε το 1ο βραβείο στην κατηγορία «∆ιαχείριση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Οδικών Υποδοµών», που απονεµήθηκε στην «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» από τη ∆ιεθνή Οδική
Οµοσπονδία (International Road Federation- IRF). Η απονοµή των «Βραβείων Παγκόσµιων
Οδικών Επιτευγµάτων» έγινε στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, στο πλαίσιο του Ετήσιου Συνεδρίου
του Συµβουλίου Κυκλοφοριακών Ερευνών (Transportation Research Board) της Αµερικανικής
Ακαδηµίας Επιστηµών.

Οδική ασφάλεια
2005: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ/ 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ Ο∆ΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ (IRF)
Η οδική ασφάλεια καθόρισε την κατασκευή Αττικής Οδού που ολοκληρώθηκε βάσει υψηλών
διεθνών προδιαγραφών, ενώ αποτελεί σταθερή επιδίωξη της λειτουργίας της. Ο
αυτοκινητόδροµος δηµιούργησε νέα δεδοµένα στον τοµέα της οδικής ασφάλειας παρέχοντας
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και κέρδισε τη διεθνή καταξίωση µε τη βράβευση των Αττικών
∆ιαδροµών από τη ∆ιεθνή Οδική Οµοσπονδία (Ιnternational Road Federation - IRF) µε το 1ο
Eυρωπαϊκό Βραβείο για την συνεισφορά της εταιρίας στην Οδική Ασφάλεια.

2005: ΕΠΙΠΕ∆O Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΒΡΑΒΕΙΟ MOTOTECH
Στο πλαίσιο των βραβείων AUTOCAR 2005, η ΜΟΤΟΤECH απένειµε στις ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ
Α.Ε., την εταιρία Λειτουργίας και Συντήρησης της Αττικής Οδού, το Βραβείο Οδικής Ασφάλειας,
για τις υψηλές προδιαγραφές µε τις οποίες λειτουργεί ο αυτοκινητόδροµος και για την υψηλή
ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους χρήστες του δρόµου.

2007: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ/ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ
Η Οδική Οµοσπονδία Ελλάδος (Ο∆.ΟΜ.ΕΛ.), στο πλαίσια του ∆ιεθνούς Συνεδρίου «∆ΡΟΜΟΙ
ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ», που οργανώθηκε από το Πανεπιστήµιο Πατρών και τέθηκε υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και
της IRF (International Road Federation), βράβευσε την «ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε», εταιρία
λειτουργίας και συντήρησης της Αττικής Οδού, για τη συµβολή της στην οδική ασφάλεια.

2009: ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ/1ο ΒΡΑΒΕΙΟ CEO &CSR Money
Conference
Η Αττική Οδός, διενεργεί τακτικά κοινωνικές καµπάνιες µε θέµα την οδική ασφάλεια, ενώ τα
µηνύµατα σχεδιάζονται έτσι ώστε να στοχεύουν ανάλογα µε τις ανάγκες της επικοινωνίας σε
ειδικά κοινά. Η στοχευµένη στους µοτοσικλετιστές ειδική ενέργεια της Αττικής Οδού (καµπάνια
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των µοτοσικλετιστών σχετικά µε θέµατα ασφαλούς
οδήγησης/έκδοση και διανοµή έντυπου οδηγού µε µυστικά ασφαλούς οδήγησης µοτοσικλέτας)
η οποία εντάσσεται στο γενικότερο σύνολο εκπαιδευτικών δράσεων της Αττικής Οδού για την
οδική ασφάλεια, τιµήθηκε µε 1ο βραβείο στο πλαίσιο του Συνεδρίου «CEO & CSR 2009» που
διοργάνωσε η Money Conference σε συνεργασία µε την EuroCharity.
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Εξυπηρέτηση πελατών
2006, 2007, 2008: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ/ ΕΠΑΙΝΟΙ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΓΕΦΥΡΩΝ, ΣΗΡΑΓΓΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΩΝ (ΙΒΤΤΑ)
Βασικός στόχος του Εµπορικού Τµήµατος της Αττικής Οδού που έχει αναλάβει τη διαχείριση
των ∆ιοδίων και την εξυπηρέτηση των πελατών είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
σε αυτούς. Η υψηλή αυτή ποιότητα των υπηρεσιών είχε ως αποτέλεσµα τις διαδοχικές
διακρίσεις µε Επαίνους (Certificate of Merit-Toll Excellence Award) από το ∆ιεθνή Οργανισµό
IBTTA/International Bridge, Tunnel and Turnpike Association (∆ιεθνής Ένωση Γεφυρών,
Σηράγγων και Αυτοκινητοδρόµων) για τη συµβολή στην πρόοδο της διαχείρισης
αυτοκινητοδρόµων µε διόδια.

Τεχνολογία
2008: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GIS/ 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ESRI
Η τεχνολογία GIS (Geographic Information Systems) αποτελεί βασική παράµετρο της
πληροφοριακής υποδοµής των Αττικών ∆ιαδροµών. Συγκεκριµένα χρησιµοποιείται για την
καταγραφή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδροµο, τη διαχείριση των συµβάντων, τον
αυτόµατο εντοπισµό οχηµάτων από οχήµατα περιπολίας, τις υπηρεσίες ασφάλειας και
συντήρησης του αυτοκινητόδροµου, καθώς και την ανάλυση των δεδοµένων της χρήσης του
e-PASS, για την καλύτερη αξιολόγηση, αξιοποίηση και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη των
παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους συνδροµητές και τους χρήστες του αυτοκινητόδροµου.
Η χρήση της προηγµένης τεχνολογίας GIS και η συνεχής ενσωµάτωση των τεχνολογικών
εξελίξεων στον τοµέα αυτό, επιβραβεύθηκε µε το βραβείο Special Achievement in GIS. Το
βραβείο απένειµε στις Αττικές ∆ιαδροµές η ESRI (Environmental Systems Research Insti-
tute), κορυφαία εταιρία σχεδιασµού και υλοποίησης Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών
στο πλαίσιο της ετήσιας παγκόσµιας συνάντησης χρηστών Γεωγραφικών Συστηµάτων
Πληροφοριών (World ArcGIS users forum) στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ.

∆ιοίκηση
2009: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ/ 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ,
ΣΗΡΑΓΓΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΩΝ (ΙΒΤΤΑ)
Η Αττική Οδός και οι Αττικές ∆ιαδροµές τιµήθηκαν µε το 1ο βραβείο “Toll Excellence Award–
Administration Category” από το ΙΒΤΤΑ/International Bridge, Tunnel and Turnpike Associ-
ation (∆ιεθνής Ένωση Γεφυρών, Σηράγγων και Αυτοκινητοδρόµων) για την ∆ιαχείριση Έργου.
Με το βραβείο “Toll Excellence Award”, το οποίο αποτελεί την κορωνίδα των βραβείων του
χώρου των αυτοκινητοδρόµων και επίζηλο τίτλο τιµής κάθε εταιρίας και φορέα που
δραστηριοποιείται στον τοµέα της λειτουργίας αυτοκινητοδρόµων, η Αττική Οδός και οι Αττικές
∆ιαδροµές, τιµώνται και βραβεύονται για την εφαρµογή του καινοτόµου προγράµµατος
«Αποτίµηση της Επιτυχίας» (“Monitoring the Success”) που έθεσε σε εφαρµογή η ∆ιοίκηση της
εταιρίας για την καταγραφή και συνεχή παρακολούθηση ∆εικτών Απόδοσης µε στόχο τη
βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται. Οι «∆είκτες Απόδοσης» καθορίζονται από την
εφαρµογή των διαδικασιών και των πρακτικών που ακολουθούνται. Αναλυτικά, η κατηγορία
«∆ιαχείριση» (Administration) αναφέρεται στους τοµείς της Στρατηγικής Οργάνωσης,
Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης, Νοµικής Υποστήριξης, Ενηµέρωσης, Επικοινωνίας,
Ανθρωπίνων Πόρων και Αξιολόγησης Κινδύνων, τοµέων και δράσεων που µε βάση την
οµογενοποιηµένη Εσωτερική Οργανωτική ∆οµή καταγράφουν και ποσοτικοποιούν την
εφαρµογή πρακτικών µέτρων που εφαρµόζουν όλες οι ∆ιευθύνσεις και τα Τµήµατα της
εταιρίας.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πιστοποίηση για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001: 2000
Αφορά την εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, µε κύριους στόχους το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των

χρηστών, την αποτελεσµατική διαχείριση του έργου, τη βελτίωση των διαδικασιών επικοινωνίας µε την αστυνοµία και τις
υπηρεσίες άµεσης βοήθειας κ.ά. Ειδικότερα, η πιστοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης αφορά τα εξής επιµέρους πεδία

εφαρµογής:
Λειτουργία Αυτοκινητόδροµου.
Ενεργή ∆ιαχείριση Κυκλοφορίας.
Οδική, Ηλεκτρονική, Ηλεκτρολογική & Μηχανολογική Συντήρηση.

∆ιαχείριση Συµβάντων.
Συλλογή ∆ιοδίων

Παροχή Υπηρεσιών Τηλεδιοδίων.
Εµπορική ∆ιαχείριση Συνδροµητικών προγραµµάτων.
Εξυπηρέτηση Συνδροµητών.

Πιστοποίηση για την Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση ISO 14001: 2004
H πιστοποίηση αυτή αφορά το ολοκληρωµένο σύστηµα βάσει του οποίου οι εταιρίες διαχειρίζονται το περιβάλλον

και συµµορφώνονται προς τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές νοµοθετικές απαιτήσεις.
Η πιστοποίηση της «Αττικής Οδού Α.Ε.» και της «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» κατά ISO 14001:2004 αφορά
την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, την ελαχιστοποίηση των θορύβων και των οχλήσεων που
προκύπτουν από τη λειτουργία του αυτοκινητόδροµου, την προστασία των αρχαιοτήτων και των

µνηµείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς που βρέθηκαν κατά την περίοδο της κατασκευής, τη
συντήρηση των χώρων πρασίνου, την ορθολογική διαχείριση των πρώτων υλών και των

φυσικών πόρων που απαιτούνται για τη λειτουργία του αυτοκινητόδροµου κ.ά.

Πιστοποίηση για τη ∆ιαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζοµένων OHSAS
18001: 2007

Η πιστοποίηση κατά OHSAS 18001: 2007 αφορά την εφαρµογή του
συστήµατος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων

και πιστοποιεί την προώθηση της συνεχούς βελτίωσης του
εργασιακού περιβάλλοντος, την πρόληψη και εξάλειψη
των επαγγελµατικών κινδύνων, τη συνεχή

ενηµέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου
δυναµικού σε θέµατα που αφορούν την υγεία

και την ασφάλειά τους κατά τη διάρκεια της
εργασίας, τη συνεχή παρακολούθηση της υγείας των
εργαζοµένων από τον ιατρό εργασίας κ.ά.



87Aττική Οδός

Επίλογος
Η Αττική Οδός αποτελεί σήµερα έργο-πρότυπο τόσο για την κατασκευή όσο και για τη λειτουργία µιας σειράς µεγάλων οδικών
έργων που υλοποιούνται σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Φιλοδοξία µας είναι, µε όχηµα τους ανθρώπους και τις υποδοµές µας, να συνεχίσουµε να προχωρούµε µε δυναµισµό και
συνέπεια προς το µέλλον, ανταποκρινόµενοι στις υψηλές προδιαγραφές που πρώτοι θέσαµε.

Επενδύουµε διαρκώς στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών και στην εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων διοίκησης, για
να δηµιουργήσουµε ένα δυναµικό και αξιόπιστο πλαίσιο λειτουργίας.

Κινούµαστε πάντα µε σεβασµό και ευθύνη προς τους χρήστες µας, προσπαθώντας να ανταποκριθούµε στις ανάγκες τους για
ποιότητα, ασφάλεια και άνεση στις καθηµερινές τους µετακινήσεις.

Αναπτύσσουµε καινοτόµες υπηρεσίες, παραµένοντας στην πρώτη γραµµή των τεχνολογικών εξελίξεων.

Συµµετέχουµε ενεργά σε πρωτοποριακούς διεθνείς οργανισµούς, απολαµβάνοντας ιδιαίτερη αναγνώριση.

Επενδύουµε συνεχώς στην εκπαίδευση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναµικού µας, που κατέχει καθοριστικό ρόλο στη
διαµόρφωση της πορείας µας.

Στρατηγικός προορισµός µας είναι να συνεχίσει η Αττική Οδός να αποτελεί υπόδειγµα ποιότητας, αποτελέσµατος και
εξυπηρέτησης στο χώρο των µεταφορών, µε κριτές τους ειδικούς, το ευρύτερο κοινό και φυσικά τους χρήστες της Αττικής Οδού.


